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Austrijos Fašistai Graso 
Smurtu ir Diktatora

Naujas vidaus reikalų ministeris, vyriau
sias Heiimvehro vadas, pareiškia, kad 
fašistai nepripažinsią ateinančių rin
kimų, jei jų rezultatai busią ne fašistų 
naudai. - Bijoma pilietinio karo

VIENĄ, Austrija, spal. 3.— 
Princas Ernst von Starhember- 
gas, vyriausias Austrijos fašis
tų kareiviškos Heimwehro or
ganizacijos vadas ir vidaus rei
kalų ministeris, kuris yra dar 
tik 30 metų amžiaus, išleido 
savo parašu manifestą, kuria
me pareiškia, kad austrų fašis
tai nepripažinsią rinkimų, įvyk
siančių lapkričio 9 dieną, jeigu
rinkimai išeisią ne jų naudai.

Tai reiškia, kad jeigu fašis
tai pralaimės rinkimus, tai jie 
bandys smurtu pasigrobti val
džią į savo rankas ir įsteigti 
Austrijoje fašistų diktatūrą.

Bendrai' manoma, kad jei fa-Įhembergo komunikatas buvęs 
šistų Heirmvehras bandys puču |“blogai suprastas ir klaidingai 
pasigrobti valdžią, tai sočiai-1 išdėstytas”.
demokratai, kurie Austrijoje 
yra galingi, pavartos prieš juos 
savo išbandytą ginklą — visuo
tinį streiką. Tuomet neišven
giamai kils pilietinis karas, ku
riame, galimas daiktas, lleim- 
vvehrą rems Italija'4, ir Vengri
ja, o socialdemokratus — Čeko
slovakija.

Am. Darbo Federaci
ja reikalaus prohibi- 
cijos akto pakeitimo

VVASHINGTONAS, spal. 3. 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija, kuri ateinančią sa
vaitę įvyks Bostone, reikalaus, 
kad -prohibicijos įstatymas bu
tų pakeistas ir kad butų leista 
gaminti ir pardavinėti alus ir 
lengvas vynas, federalinei val- 
ddžiai reguliuojant.

Rezoliucijoje, kuri jau yra 
Federacijos centro sutaisyta ir 
bus konvencijai pasiūlyta pri
imti, sakoma, kad atsteigus 
alaus ir vyno gamyba sumažė
tų nedarbas, pagerėtų tikros 
blaivybės reikalas ir butų pa
darytas galas šlykščiausiai but- 
legerybei, išbujojusiai naciona
linės prohibicijos sąlygose ir 
darančiai Amerikos žmonėms 
didžiausios žalos.

IVilliam Green, Amerikos Fe
deracijos prezidentas, sako, kad 
pakeitus prohibiciją, dešimtys 
tūkstančių darbininkų gautų 
darbo alaus ir vyno pramonė
se, farmeriai rastų rinkos sa
vo grūdams, anglies gamyba 
padidėtų bent 2*4 milijono to
nų per metus, geležinkeliai Va-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiaii dienai pra
našauja:

Gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
rytų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 55° ir 63° F.

Šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 5:29. Mėnuo leidžiasi 
2:30 ryto.

Starhembergas atšau
kia savo grasymus fa

šistų revoliucija
VIENA, Austrija, spal. 3.

Princo Starhembergo, vidaus 
I reikalų ministerio ir fašistų 
Heiimvehro vado, atviras grū
mojimas puču ar revoliucija tą 
atvejį, jei ateinančius rinkimus 
laimės socialdemokratai, sukėlė 
spaudoj ir visuomenėj tokią pa
sipiktinimo audrą, kad tie grū
mojimai šiandie tapo atšaukti, 
nors ir netiesioginiu budu.

Oficiali telegrafo agentūra, 
ibutent, išsiuntinėjo pranešimą 
Įspaudai, kad, girdi, princo Star-

Kadangi tuodu pareiškimai 
griežtai vienas antram priešta
rauja, tai manoma, kad pralo
tas Seipelis, kuris dabar yra už
sienių reikalų ministeris, subau
dė jauną princą ir privertė jį 
savo grūmojimus tuojau at- 

jšaukti, kol visuomenės pasipik- 
i tinimas dar nepasiekęs augš- 
•čiausio laipsnio.

leistų tarnybon 50 tūkstančių 
daugiau anglies gabenamų va
gonų ir kitus 80 tūkstančių kro
vinių vagonų alaus ir vyno pro
duktams transportuoti.

Prohibicijos vadas 
vėl apsisuko ant an

tros kojos

VVoodcock dabar pareiškia, kad 
jis neįeisiąs žmonėms gamin
tis namie vyną

WASIIINGTONAS, spal. 3. 
Prohibicijos direktorius Amos 
W. VVoodcock bando nusiplau
ti rankas ir sako, kad jis nie
ku budu nepadedąs Californijos 
vynuogių augintojų skelbimų 
kampanijai, kad žmonės gamin
tus! namie vyną ir jį vartotų 
savo reikalams.

Woodcbck dabar sako, kad 
jo biuras neleidęs ir ateity nie
kam neįeisiąs laužyti prohibici
jos įstatymą.

Pastaruoju laiku vynuogių 
augintojai, kurie gavo iš fede
ralinės farmų komisijos stam
bių paskolų, pradėjo, su fede
ralinės vyriausybė pagalba, pla
čiausią skelbimų kampaniją už 
“vynuogių sunkos” vartojimą. 
Prieš keletą dienų prohibicijos 
direktorius VVoodcock pranešė, 
kad, girdi, dėl legalinių sunku
mų, žmonėms nebebusią truk
doma gamintis namie vyną. To 
negana, spauda pranešė žinią, 
kad Mrs. Mabel VVillebrandt, 
buvus generalinio prokuroro 
asistentas, o dabar vynuogių in
teresų advokatas, vaišinus savo 
namuose keletą prohibicijos va
dų, jų tarpe ir poną Wood- 
cocką.

P. VVoodcock pasijuto tuo už
gautas ir teisinas, kad ponios 
VVillebrandt namuose jis jau 
per du mėnesius nebuvęs. *

[Atlantic and Facinc motoj

Chicago. — Catavvan, kuris' sveria 692 svaru. Jis tapo su
rastas Britų Afrikoj ir dabar liko nugabentas į Hollywoodą 
dėl nuėmimo krutamu paveikslų.

Catavvan susyk suvalgo 12 svarų ryžių ir žuvies ir išge
ria dvi kvortas vandens. Pravažiuodamas jis buvo sustojęs ir 
Chicago j. t

i

Švedų Amerikos Li
nija gauna Lietuvos 

pašto sutartį
KAUNAS, rugsėjo 16.—šio

mis dienomis Lietuvos pašto 
valdyba padarė sutartį su šve
dų Amerikos Garlaivių Linija. 
Ta sutartis suteikia Švedų lini
jai galią vežioti Lietuvos paš
tą tarp Lietuvos ir Švedijos 
(žinoma, iš čia į Ameriką).

Visas Lietuvos paštas tarp 
šių šalių bus gabenamas švedų 
Linijos laivais.

Ši sutartis, aišku, bus nau
dinga biznio atžvilgių abiejų ša
lių. Ji reikš greitesnį ir regu- 
lerų pašto patarnavimą.'

Griuvę namai New Yor- 
ke užmušė penkis 

asmenis
NEW YORKAS, spal. 3. — 

Nevv Yorko Greenwich Village 
vakar sugriuvo vieni keturių 
augštų nuomojamų butų namai. 
Penki asmenys buvo užmušti, o 
devyni kiti sužeisti.

Amerikos daktarams 
užgina praktikuoti 

Vengrų sostinėj
BUDAPEŠTAS, Vengrija, sp. 

3. — Vengrų spaudai reikalau
jant, kad Amerikos daktarams 
butų užginta praktikuoti Ven
grijoje, Budapešto miesto tary
ba priėmė rezoliuciją, kuria vi
si- Amerikos daktarai ir chi
rurgai pašalinami iš sostinės 
ligoninių.

Mormonų suvažiavimas
SALT LAKE CITY, l'tah, 

spal. — čia prasidėjo pasau
lio mormonų bažnyčios konfe
rencija, į kurią suvažiavo mor
monų iš įvairių pasaulio dalių.

HARRISBURG, Pa., spal. 3. 
— Gaisras, kilęs čia baigiama
me statyt štėto švietimo tro
besy, padarė daugiau kaip 500 
tūkstančių dolerių žalos.

Australija rengiasi 
apkarpyt visų savo 

valdininkų algas
CANBERRA, Australija, spal. 

3. — Australijos darbiečių ka
binetas ketina pasiūlyti parla
mentui, kuris susirinks specia
liai finansų sesijai spalių 30 
dieną, apkarpyti algas visiems 
valdininkams ir valstybės tar
nautojams.

Numatoma ministerių algas 
sumažinti 15%, parlamento na
rių — 10$, visų kitų valsty
bės tarnautojų, sulyg jų kate
gorijomis, — nuo 2%2% iki 
15%.

Prieš pasiūlymą parlamentui, 
projektas bus pirma duotas ap
svarstyti Darbo partijos kon
ferencijai spalių 27 dieną.

Tuo valdininkų algų apkar
pymu vyriausybė nori sumažin
ti valstybės išlaidas 20 milijo
nų dolerių.

’Jalbrzykovskis užgina 
Vilniaus kunigams 

kandidatuoti
VARŠUVA, spal. '3. — Kai 

kurie lenkų arkivyskupai nu
tarė užginti kunigams maišy
tis į politiką ir statyti savo kan
didatūras į seimą. Jų tarpe yra 
ir Vilniaus arkivyskupas Jal- 
brzykovskis, kuris savo dijoce- 
zijos kunigams užgynė kandi
datuoti tiek į lenkų seimą, tiek 
į senatą.

Samdytojai atsisako ar- 
bitruoti streikų

DANVILLE, Va., spal. 3 — 
Gubernatorius Pollard, bandy
damas sutaikinti Biverside ir 
Dam River medvilnės įmonių 
savininkus su streikuojančiais 
4,000 darbininkų, pasisiūlė pa
skirti tam tikrą arbitražo ko
misiją. United Textile Woi*kers 
of America vietos unijos vyk
domasis komitetas, kuris tam 
streikui vadovauja, gubernato
riaus pasįulymą priėmė, bet 
įmonių savininkai atmetė.

Tornadas Koloradoj už 
mušė keturis asmenis
PVEBLO, Colo., spal. 3. — 

Vakar vakarą Fowlwer apielin- 
kėj, 30 mylių į rytus nuo čia, 
siautė tornadas. Padarė nema
ža žalos. Kiek žinoma, keturi 
asmenys buvo užmušti ir keli 
kiti sužeisti.

Tornadas praėjo siauru, ket
virtį mylios platumo, ruožu.

į

Hoover prašo banki
ninkus padėti “pro- 
sperity” atsteigti
CLEVELAND, Ohio, spal. 3. 

— Prezidentas Hoover savo 
.kalboj, kurią jis vakar čia pa
sakė Amerikos bankininkų kon
vencijoje, pareiškė vilties, kad 
Amerika sugebėsianti išbristi 
iš ekonominio krizio, kuris da
bar viešpatauja visame pasau
ly, anksčiau, ne kaip iš jo iš- 
brisią 'kiti kraštai.

Prezidentas apeliavo į banki
ninkus ir biznio žmones, kad 
jie imtųsi priemonių esamai da
lykų padėčiai pataisyti, ir pra
našavo, kad “prosperity”, ko
kia buvus prezidento Coolidge’o 
administracijos laikais, vėl su- 
grįšianti. ,.

Krizio priežastys, pasak Hoo- 
verio, buvusios didelės speku
liacijos, gamybos perpilnis ir 
daugelio svarbių medžiagų kai
nų kritimas. Ekonominiai kri
zini esą neišvengiami, bet Ame
rikos biznio pasaulio vadai ga
lį juos sureguliuoti.

Prezidento kalba buvo trans
liuojama per radio.

Komunistai bandė padaryti 
demonstraciją ties Public Hali, 
kur prezidentas kalbėjo, tačiau 
buvo raitosios ir pėsčiosios po
licijos išsklaidyti. Keletas as
menų buvo apkulti.

Aviacijos nelaimės
Trys asmenys užsimušė aero

planui nukritus

CUMBERLAND, Md., spal. 
3. — Lauke, 9 mylias į vaka
rus puo Cuihberlando, vakar 
vakarą nukrito aeroplanas. Trys 
asmenys: pilotas William Skelly 
ir du jo pasažieriai, Fred Lease 
ir Glendon Huff, užsimušė.

Laivyno leitenantas žipvo
VVASHINGTONAS, spal. 3.— 

Praneša, kad jų aeroplanui nu
kritus netoli nuo Cape Charles, 
Va., užsimušė laivyno lakūnas, 
Įeit. VVilliam A. VVatson. Vy
riausias aviacijos pilotas Marion 
J. Simpson išsigelbėjo para
šiutu.

Brolis pasmerktas dėl 
žmogžudybės; sesuo 

nusižudė
SPRINGFIELD, III., spal. 3. 

— Del to, kad jos brolis, kal
tinamas dėl žmogžudybės, tapo 
teismo pasmerktas kalėti ligi 
gyvos galvos, jo sesuo, Mrs. 
Thelma Boulias, 23 metų am
žiaus, iš susikrimtimo nusinuo
dijo.

Paminklas Stresemanui
BERLYNAS, spal. 3. — Jo 

mirties sukaktuvėmiš, šiandie 
Lusien kapuose tapo atideng
tas paminklas Gustavui Strese- 
mannui, buvusiam Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriui.

VARŠUVA, spal. 3. — Lvo
ve mirė žinomas istorikas prof. 
A. Prohaska.

Detroitas neįsileis iš 
kitur atvykstančių 

bedarbių
DETROIT, iMich., spal. 3.— 

Miesto vyriausybė nutarė ne
įsileisti bedarbių, atvykstančių 
iš kitur į Detroitą darbo ieš
koti.

Ligšiol Detroito mieste įre
gistruota jau 80,000 bedarbių. 
Miesto vyriausybė, bendrai su 
pramonės žmonėmis, suintere
suotais nedarbo padėtimi, sten
gsis pirmiausia palengvinti vie
tos bedarbių likimą, parūpinant 
jiems darbų, nors nesitikima, 
kad suregistruotų bedarbių skai
čiaus bent trečdaliui bus gali
ma greitai darbas parūpinti.

Naujas sovietų mo
kesčių įstatymas
MASKVA, spal. 3. — Sovie

tų vyriausybė priėmė naują 
mokesčių įstatymą, kuriuo įvai
rių rųšių mokesčiai dabar su
skirstyti į šešias kategorijas, 
butent: apyvartos arba parduo- 
tės mokesčiai; valdžios pramo
nių pelnų mokesčiai; specialus 
pramonių mokesčiai; privačių 
pramonių ir atskirų asmenų pa
jamų ir pelnų mokesčiai ir že
mės ūkio mokesčiai.
Apyvartos arba parduotės mo

kesčiai yra svarbiausias valsty
bės pajamų šaltinis. Numatoma, 
kad tie mokesčiai ateinančiais 
metais duos valdžiai apie 11,- 
000,000,000 (U tūkstančių mi
lijonų) rublių, arba apie 90% 
visų valdžios pajamų mokes
čiais. Tie mokesčiai imami nuo 
visų gyvenamų reikmenų, pra
dedant nuo druskos, kuri apdė
ta 15% akcizu, iki alkoholinių 
gėrimų, apdėtų 87% akcizu. Pie
no produktams reikia mokėti 
20% akcizo, o degtukams — 
55%.

Ypačiai sunkiais mokesniais 
yra apdėti dvasiškiai ir priva
tus prekininkai ir pramonin
kai. Pavyzdžiui, turintieji lyja
mų $2,000 per metus, turi tno- 
kėti $335 taksų, o turintieji pa
jamų iki $12,000 per metus, 
moka taksų $7,300.

Mokinių streikas: rei
kalauja mažiau valan

dų mokykloje
HAMILTON, Ont., Kanada, 

spal. 3. — Vietos vidurinės ko
mercijos mokyklos mokiniai, pa
skelbė streiką, reikalaudami, 
kad dabartinės 6 valandos pa
mokų dienoje butų sumažintos.

12 sužeistų, traukiniui 
išturkus iš bėgių

MUNFORDVILLE, Ky., spal. 
3. — Netoli nuo čia 'šiandie 
ištruko iš bėgių pasažierinis 
traukinys, ėjęs iš New Orleans 
j Cincinnati. Dvylika pasažie- 
rių buvo sužeisti, bet regis nė 
viena ne pavojingai.

Buvęs Lenkų seimo na- 
rys Smola suimtas

VARŠUVA, spal. 3. — Vy
riausybės įsakymu tapo areš
tuotas Smola, buvęs lenkų sei
mo narys, Vyzvolenia partijos 
vadas.

LONDONAS, spal. 3. — Ne
patvirtinti pranešimai iš Jeru- 
zolimo sakb/kad turkų kariuo
menė Zilano srity sunaikinus 
keletą miestelių ir kaimų ir iš- 
skerdus apie 4,500 asmenų, vy
rų, moterų ir vaikų.

LIETUVOS ŽINIOS
Mėgino nuginkluoti po

licininkų, bet pats 
{kliuvo

Iš Seinų apskrities praneša
ma, kad rugsėjo mėn. 8 d. nak
tį nežinomas asmuo užpuolė 
tarnybos metu policininką A. 
Kalėdą ir įrėmęs jam krūti
nėn 2 revolveriu, atėmė gin
klą, iš kurio išėmęs šovinius, 
sugrąžino ir greit pasislėpė 
nakties tamsoj.

. Šiąnakt tas pats asmuo 1 
vai. norėjo nuginkluoti polici
ninką B. Vaišnorą, kuris bu
vo sargyboj prie rajono virši
ninko buto, Aukštadvario dva
re. Tačiau policininkui pasise
kė užpuoliką stipriai nutverti 
už rankų. Jiems besigriumiant 
atbėgo pagalbos ir užpuolikas 
buvo sulaikytas. Jis pasivadino 
Krigeriu Kovalskiu. Rasti du 
revolveriai ir kovos šoviniu. 
Sulaikytasis kriminalinės poli
cijos žinioj.

Ugniagesių siurbliai 
daromi Lietuvoj

KAUNAS. — Siaurųjų gele
žinkelių dirbtuvės pradėjo ga
minti ugniagesių siurblius ir 
priimti užsakymus. Siurblio 
kaina žymiai pigesnė, negu už
sienių darbo siurbliai. Vienas 
siurblys kaštuoja 1100 lit. (už
sakant 3 št.), arba 1010 lt. (už
sakant ne mažiau, kaip 5 št.). 
Dirbtuvėse daromi taip pat ve
žimai ir vežimėliai siurbliams, 
kopėčios, kabliai, inkarai, kir
viai ir t.1. Lig šiol Lietuvos 
ugniagesiai išleisdavo daug pi
nigų, pirkdami šiuos daiktus 
iš užsienių firmų atstovų, da
bar galės patenkinti savo rei
kalus pačiame krašte.

Griaustinis nutrenkė 
karves, o vagis arklį
DEGUČIAI, Zarasų apskr..— 

Netoli Degučių Bykėnų kaime 
nesenai Mykolui šileikiui ve
dant vakare iš ganyklų kar
ves, griaustinis jas užtrenkė, o 
senis liko sveikas.

Atėjus iš Nečcskų kaimo pil. 
šeduikiui padėti kaimynam kar
vių kailių lupti, vagis nujpjo 
jo arklį.

Rastas paskenduolis
Rugpiučio 30 d. rytą 3 km. 

nuo Joniškio Sidabros upėj ra
stas nuskendęs žmogus. Vė
liaus paaiškėjo, kad iš Joniš
kio miesto Švclnys — darbinin
kas. Kalbama, kad pasiskandi
nęs iš skurdaus gyvenimo. Nors 
žmogus ir dievotas buvo, ta
čiau, matyt, nepabdjo mirti ne 
savo mirtim.

Atsistatydino Japonijos 
laivyno galva

TOKIO, Japonija, spal. 3.— 
šiandie atsistatydino admirolas 
Takeshi Takarabe, Japonijos 
juros ministeris. Jo vieton ta
po paskirtas baronas Kiyokazu 
Abo.

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į lai kraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi “Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.

i
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VIENĄ, Austrija, spal. 3.— 
Princas Ernst von Starhember
gas, vyriausias Austrijos fašis
tų kareiviškos Heimwehro or
ganizacijos vadas ir vidaus rei
kalų ministeris, kuris yra dar 
tik 30 metų amžiaus, išleido Ireikalų 
savo parašu manifestą, kuria
me pareiškia, kad austrų fašis
tai nepripažinsią rinkimų, įvyk
siančių lapkričio 9 dieną, jeigu 
rinkimai išeisią ne jų naudai.

Tai reiškia, kad jeigu fašis
tai pralaimės rinkimus, tai jie 
bandys smurtu pasigrobti vai-1 
džią i savo rankas ir įsteigti 1 
Austrijoje fašistų diktatūrą.

Austrijos Fašistai Graso 
Smurtu ir Diktatūra

Naujas vidaus reikalų ministeris, vyriau
sias Heimvvehro vadas, pareiškia, kad 
fašistai nepripažinsią ateinančių rin
kimų, jei jų rezultatai busią ne fašistų 
naudai. - Bijoma pilietinio karo

Starhembergas atšau
kia savo grasymus fa

šistų revoliucija
VIENA, Austrija, spal. 3. 

Princo Starhembergo, vidaus 
ministerio ir fašistų

Heimvvehro vado, atviras grū
mojimas puču ar revoliucija tą 
atvejį, jei ateinančius rinkimus 
laimės socialdemokratai, sukėlė 
spaudoj ir visuomenėj tokią pa
sipiktinimo audrą, kad tie grū
mojimai šiandie tapo atšaukti, 

j nors ir netiesioginiu budu.
Oficiali telegrafo agentūra, 

i būtent, išsiuntinėjo pranešimą 
[spaudai, kad, girdi, princo Star-

Bendrai manoma, kad jei fa-! hembergo komunikatas buvęs 
šistų Iteirmvehras bandys puču [“blogai suprastas ir klaidingai 
pasigrobti valdžią, tai sočiai-1 išdėstytas“. ,1 nuėmimo

Catavvan
ria dvi kvortas vandens. Pravažiuodamas jis buvo sustojęs ir 
Chicago j. I

demokratai, kurie
yra galingi, pavartos prieš juos 
savo išbandytą ginklą — visuo
tini streiką. Tuomet neišven-• L

giamai kils pilietinis karas, ku
riame, galimas daiktas, Heim- 
\vehrą rems Italija'* ir Vengri
ja, o socialdemokratus — čeko-

Am. Darbo Federaci
ja reikalaus prohibi- 
cijos akto pakeitimo

WASIIINGTONAS, spal. 3. 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija, kuri ateinančią sa
vaitę Įvyks Bostone, reikalaus, 
kad -prohibicijos įstatymas bu
tų pakeistas ir kad butų leista 
gaminti ir pardavinėti alus ii 
lengvas vynas, federalinei val- 
ddžiai reguliuojant.

Rezoliucijoje, kuri jau yra 
Federacijos centro sutaisyta ir 
bus konvencijai pasiūlyta pri
imti, sakoma, kad atsteigus 
alaus ir vyno gamybą sumažė
tų nedarbas, pagerėtų tikros 
blaivybės reikalas ir butų pa
darytas galas šlykščiausiai but- 
legerybei, išbujojusiai naciona
linės prohibicijos sąlygose ir 
darančiai Amerikos žmonėms 
didžiausios žalos.

\Villiam Green, Amerikos Fe
deracijos prezidentas, sako, kad 
pakeitus prohibiciją, dešimtys 
tūkstančių darbininkų gautų 
darbo alaus ir vyno pramonė
se, farmeriai rastų rinkos sa
vo grūdams, anglies gamyba 
padidėtų bent 2l/> milijono to
nų per metus, geležinkeliai Va-

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiaii dienai pra- 
našauja:

Gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
rytų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 55° ir 63° F.

Šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 5:29. Mėnuo leidžiasi 
2:30 ryto.

social-1 išdėstytas“.
Austrijoje | Kadangi tuodu pareiškimai 

griežtai vienas antram priešta
rauja, tai manoma, kad pralo
tas Seipelis, kuris dabar yra už
sienių reikalų ministeris, subau
dė jauną princą ir privertė jį 
savo grūmojimus tuojau at

kaukti, kol visuomenės pasipik
tinimas dar nepasiekęs augš- 
Ičiausio laipsnio.

(leistų tarnybon 50 tūkstančių 
daugiau anglies gabenamų va
ginų ir kitus 80 tūkstančių kro
vinių vagonų alaus ir vyno pro
duktams transportuoti.

Prohibicijos vadas 
vėl apsisuko ant an

tros kojos

Woodcock dabar pareiškia, kad 
jis neįeisiąs žmonėms gamin
tis namie vyną

WASIIINGTONAS, spal. 3. 
Prohibicijos direktorius Amos 
W. VVoodcock bando nusiplau
ti rankas ir sako, kad jis nie
ku budu nepadedąs Californijos 
vynuogių augintojų skelbimų 
kampanijai, kad žmonės gamin
tus] namie vyną ir jį vartotų 

[savo reikalams.
WoodcDck dabai sako, kad 

jo biuras neleidęs ir ateity nie
kam neįeisiąs laužyti prohibici
jos įstatymą.

Pastaruoju laiku vynuogių 
augintojai, kurie gavo iš fede
ralinės farmų komisijos stam
bių paskolų, pradėjo, su fede
ralinės vyriausybė pagalba, pla
čiausią skelbimų kampaniją už 
“vynuogių sunkos“ vartojimą. 
Prieš keletą dienų prohibicijos 
direktorius VVoodcock pranešė, 
kad, girdi, dėl legalinių sunku
mų, žmonėms nebebusią truk
doma gamintis namie vyną. To 
negana, spauda pranešė žinią,
kad Mrs. Mabel Willebrandt, 
buvus generalinio prokuroro 
asistentas, o dabar vynuogių in
teresų advokatas, vaišinus savo 
namuose keletą prohibicijos va
dų, jų tarpe ir poną Wood- 
cocką.

P. VVoodcock pasijuto tuo už
gautas ir teisinas, kad ponios 
VVillebrandt namuose jis jau 
per du mėnesius nebuvęs. *

Chicago. 
rastas Britų

[Atlantic and Pacific Photo]

— Catavvan, kuris' sveria 692 svaru. Jis tapo su- 
Afrikoj ir dabar liko nugabentas į Hollywoodą 
krutamu paveikslų.
susyk suvalgo 12 svarų ryžių ir žuvies ir išge-

Švedų Amerikos Li
nija gauna Lietuvos 

pašto sutartį
KALNAS, rugsėjo 16.—šio

mis dienomis Lietuvos pašto 
valdyba padarė sutartį su Šve
dų Amerikos Garlaivių Linija. 
Ta sutartis suteikia Švedų lini
jai galią vežioti Lietuvos paš
tą tarp Lietuvos ir Švedijos 
(žinoma, iš čia j Ameriką).

Visas Lietuvos paštas tarp 
šių šalių bus gabenamas švedų 
Linijos laivais.

Ši sutartis, aišku, bus nau
dinga biznio atžvilgių abiejų ša
lių. Ji reikš greitesnį ir regu- 
lerų pašto patarnavimą.'

Griuvę namai New Yor- 
ke užmušė penkis 

asmenis
NEW YORKAS, spal. 3. — 

New Yorko Greenvvich Village 
vakar sugriuvo vieni keturių 
augštų nuomojamų butų namai. 
Penki asmenys buvo užmušti, o 
devyni kiti sužeisti.

Amerikos daktarams 
užgina praktikuoti

Vengrų sostinėj
BUDAPEŠTAS, Vengrija, sp. 

3. — Vengrų spaudai reikalau
jant, kad Amerikos daktarams 
butų užginta praktikuoti Ven
grijoje, Budapešto miesto tary
ba priėmė rezoliuciją, kuria vi
si. Amerikos daktarai ir chi
rurgai pašalinami iš sostinės 
ligoninių.

Mormonų suvažiavimas
SALT LAKE CITY, l'tah, 

spal. — čia prasidėjo pasau
lio mormonų bažnyčios konfe
rencija, i kurią suvažiavo mor
monų iš įvairių pasaulio dalių.

HARRISBURG, Pa., spal. 3. 
— Gaisras, kilęs čia baigiama
me statyt štėto švietimo tro
besy, padarė daugiau kaip 500 
tūkstančių dolerių žalos.

Australija rengiasi 
apkarpyt visų savo 

valdininkų algas
CANBERRA, Australija, spal. 

3. — Australijos darbiečių ka
binetas ketina pasiūlyti parla
mentui, kuris susirinks specia
liai finansų sesijai spalių 30 
dieną, apkarpyti algas visiems 
valdininkams ir valstybės tar
nautojams.

Numatoma ministerių algas 
sumažinti 15%, parlamento na
rių — 10%, visų kitų valsty
bės tarnautojų, sulyg jų kate
gorijomis, — nuo 2’/2% iki 
15%.

Prieš pasiūlymą parlamentui, 
projektas bus pirma duotas ap
svarstyti Darbo partijos kon
ferencijai spalių 27 dieną.

Tuo valdininkų algų apkar
pymu vyriausybė nori sumažin
ti valstybės išlaidas 20 milijo
nų dolerių.

’Jalbrzykovskis užgina 
Vilniaus kunigams 

kandidatuoti
VARŠUVA, spal. '3. — Kai 

kurie lenkų arkivyskupai nu
tarė užginti kunigams maišy
tis į politiką ir statyti savo kan
didatūras j seimą. Jų tarpe yra 
ir Vilniaus arkivyskupas Jal- 
brzykovskis, kuris savo dijoce- 
zijos kunigams užgynė kandi
datuoti tiek į lenkų seimą, tiek 
į senatą.

Samdytojai atsisako ar- 
bitruoti streiką

DANVILLE, Va., spal. 3.— 
Gubernatorius Pollard, bandy
damas sutaikinti Riverside ir 
Dam River medvilnės įmonių 
savininkus su streikuojančiais 
4,000 darbininkų, pasisiūlė pa
skirti tam tikrą arbitražo ko
misiją. United Textile Wofkers 
of America vietos unijos vyk
domasis komitetas, kuris tam 
streikui vadovauja, gubernato
riaus pasįulymą priėmė, bet 
įmonių savininkai atmetė.

Tornadas Koloradoj už 
mušė keturis asmenis
PUEBLO, Colo., spal. 3. — 

Vakar vakarą Fowlwer apielin- 
kėj, 30 mylių į rytus nuo čia, 
siautė tornadas. Padarė nema
ža žalos. Kiek žinoma, keturi 
asmenys buvo užmušti ir keli 
kiti sužeisti.

Tornadas praėjo siauru, ket
virtį mylios platumo, ruožu.

Hoover prašo banki
ninkus padėti “pro- 
sperity” atsteigti
CLEVELAND, Ohio, spal. 3. 

— Prezidentas Hoover savo 
.kalboj, kurią jis vakar čia pa
sakė Amerikos bankininkų kon
vencijoje, pareiškė vilties, kad 
Amerika sugebėsianti išbristi 
iš ekonominio krizio, kuris da
bar viešpatauja visame pasau
ly, anksčiau, ne kaip iš jo iš
brisiu 'kiti kraštai.

Prezidentas apeliavo i banki
ninkus ir biznio žmones, kad 
jie imtųsi priemonių esamai da
lykų padėčiai pataisyti, ir pra
našavo, kad “prosperity”, ko
kia buvus prezidento Coolidge’o 
administracijos laikais, vėl su- 
grįšianti. : •

Krizio priežastys, pasak Hoo- 
verio, buvusios didelės speku
liacijos, gamybos perpilnis ir 
daugelio svarbių medžiagų kai
nų kritimas. Ekonominiai kri- 
ziai esą neišvengiami, bet Ame
rikos biznio pasaulio vadai ga
lį juos sureguliuoti.

Prezidento kalba buvo trans
liuojama per radio.

Komunistai bandė padaryti 
demonstraciją ties Public Hali, 
kur prezidentas kalbėjo, tačiau 
buvo raitosios ir pėsčiosios po
licijos išsklaidyti. Keletas as
menų buvo apkulti.

Aviacijos nelaimės
Trys asmenys užsimušė aero

planui nukritus

CUMBERLAND, Md., spal. 
3. — Lauke, 9 mylias į vaka
rus puo Cuihberlando, vakar 
vakarą nukrito aeroplanas. Trys 
asmenys: pilotas William Skelly 
ir du jo pasažieriai, Fred Lease 
ir Glendon Huff, užsimušė.

Laivyno leitenantas žiįivo

WASHINGTONAS, spal. 3.— 
Praneša, kad jų aeroplanui nu
kritus netoli nuo Cape Charles, 
Va., užsimušė laivyno lakūnas, 
Įeit. William A. Watson. Vy
riausias aviacijos pilotas 'Marion 
J. Simpson išsigelbėjo para
šiutu.

Brolis pasmerktas de] 
žmogžudybės; sesuo 

nusižudė
SPRINGFIELD, III., spal. 3. 

— Del to, kad jos brolis, kal
tinamas dėl žmogžudybės, tapo 
teismo pasmerktas kalėti ligi 
gyvos galvos, jo sesuo, Mrs. 
Thelma Boulias, 23 metų am
žiaus, iš susikrimtimo nusinuo
dijo.

Paminklas Stresemanui
BERLYNAS, spal. 3. — Jo 

mirties sukaktuvėmiš, šiandie 
Lusien kapuose tapo atideng
tas paminklas Gustavui Strese- 
mannui, buvusiam Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriui.

VARŠUVA, spal. 3. — Lvo
ve mirė žinomas istorikas prof. 
A. Prohaska.

Detroitas neįsileis iš 
kitur atvykstančių 

bedarbių
DETROIT, iMich., spal. 3.— 

Miesto vyriausybė nutarė ne
įsileisti 'bedarbių, atvykstančių 
iš kitur į Detroitą darbo ieš
koti.

Ligšiol Detroito mieste įre
gistruota jau 80,000 bedarbių. 
Miesto vyriausybė, bendrai su 
pramonės žmonėmis, suintere
suotais nedarbo padėtimi, sten
gsis pirmiausia palengvinti vie
tos bedarbių likimą, parūpinant 
jiems darbų, nors nesitikima, 
kad suregistruotų bedarbių skai
čiaus bent trečdaliui bus gali
ma greitai darbas parūpinti.

Naujas sovietų mo
kesčių įstatymas
MASKVA, spal. 3. — Sovie

tų vyriausybė priėmė naują 
mokesčių įstatymą, kuriuo įvai
rių rųšių mokesčiai dabar su
skirstyti į šešias kategorijas, 
būtent: apyvartos arba parduo
tos mokesčiai; valdžios pramo
nių pelnų mokesčiai; specialus 
pramonių mokesčiai; privačių 
pramonių ir atskirų asmenų pa
jamų ir pelnų mokesčiai ir že
mės ūkio mokesčiai.
Apyvartos arba parduotės mo

kesčiai yra svarbiausias valsty
bės pajamų šaltinis. Numatoma, 
kad tie mokesčiai ateinančiais 
metais duos valdžiai apie 11,- 
000,000,000 (11 tūkstančių mi
lijonų) rublių, arba apie 90% 
visų valdžios pajamų mokes
čiais. Tie mokesčiai imami nuo 
visų gyvenamų reikmenų, pra
dedant nuo druskos, kuri apdė
ta 15% akcizu, iki alkoholinių 
gėrimų, apdėtų 87% akcizu. Pie
no produktams reikia mokėti 
20% akcizo, o degtukams — 
55%.

Ypačiai sunkiais mokesniais 
yra apdėti dvasiškiai ir priva
tus prekininkai ir pramonin
kai. Pavyzdžiui, turintieji Paja
mų $2,000 per melus, turi tno- 
kėti $335 taksų, o turintieji pa
jamų iki $12,000 per metus, 
moka taksų $7,300.

Mokinių streikas: rei
kalauja mažiau valan

dų mokykloje
HAMILTON, Ont., Kanada, 

spal. 3. — Vietos vidurinės ko
mercijos mokyklos mokiniai, pa
skelbė streiką, reikalaudami, 
kad dabartinės 6 valandos pa
mokų dienoje butų sumažintos.

12 sužeistų, traukiniui 
išturkus iš bėgių

MUNFORDVILLE, Ky., spal. 
3. — Netoli nuo čia x šiandie 
ištruko iš bėgių pasažierinis 
traukinys, ėjęs iš New Orleans 
į Cincinnati. Dvylika pasažie- 
rių buvo sužeisti, bet regis nė 
viena ne pavojingai.

Buvęs Lenkų seimo na
rys Smola suimtas

VARŠUVA, spal. 3. — Vy- 
riausybės įsakymu tapo areš
tuotas Smola, buvęs lenkų sei
mo narys, Vyzvolenia partijos 
vadas.

LONDONAS, spal. 3. — Ne
patvirtinti pranešimai iš Jeru- 
zolimo sakb/kad turkų kariuo
menė Zilano srity sunaikinus 
keletą miestelių ir kaimų ir iš- 
skerdus apie 4,500 asmenų, vy
rų, moterų ir vaikų.

LIETUVOS ŽINIOS
Mėgino nuginkluoti po

licininką, bet pats 
įkliuvo

Iš Seinų apskrities praneša
ma, kad rugsėjo mėn. 8 d. nak
tį nežinomas asmuo užpuolė 
tarnybos metu policininką A. 
Kalėdą ir įrėmęs jam krūti
nėn 2 revolveriu, atėmė gin
klą, iš kurio išėmęs šovinius, 
sugrąžino ir greit pasislėpė 
nakties tamsoj.

. Šiąnakt tas pats asmuo 1 
vai. norėjo nuginkluoti polici
ninką B. Vaišnorą, kuris bu
vo sargyboj prie rajono virši
ninko buto, Aukštadvario dva
re. Tačiau policininkui pasise
kė užpuoliką stipriai nutverti 
už rankų. Jiems besigriumiant 
atbėgo pagalbos ir užpuolikas 
buvo sulaikytas. Jis pasivadino 
Krigeriu Kovalskiu. Rasti du 
revolveriai ir kovos šoviniu. 
Sulaikytasis kriminalinės poli
cijos žinioj.

Ugniagesių siurbliai 
daromi Lietuvoj

KAUNAS. — šiaurųjų gele
žinkelių dirbtuvės pradėjo ga
minti ugniagesių siurblius ir 
priimti užsakymus. Siurblio 
kaina žymiai pigesnė, negu už
sienių darbo siurbliai. Vienas 
siurblys kaštuoja 1100 lit. (už
sakant 3 št.), arba 1010 lt. (už
sakant ne mažiau, kaip 5 št.). 
Dirbtuvėse daromi taip pat ve
žimai ir vežimėliai siurbliams, 
kopėčios, kabliai, inkarai, kir
viai ir t.t. Lig šiol Lietuvos 
ugniagesiai išleisdavo daug pi
nigų, pirkdami šiuos daiktus 
iš užsienių firmų atstovų, da
bar galės patenkinti savo rei
kalus pačiame krašte.

Griaustinis nutrenkė 
karves, o vagis arklį
DEGUČIAI, Zarasų apskr..— 

Netoli Degučių Bykėnų kaime 
nesenai Mykolui Lileikiui ve
dant vakare iš ganyklų kar
ves, griaustinis jas užtrenkė, o 
senis liko sveikas.

Atėjus iš Nečeskų kaimo pil. 
Šeduikiui padėti kaimynam kar
vių kailių lupti, vagis nujpjo 
jo arklį.

Rastas paskenduolis
Rugpiučio 30 d. rytą 3 km. 

nuo Joniškio Sidabros upėj ra
stas nuskendęs žmogus. Vė
liaus paaiškėjo, kad iš Joniš
kio miesto Švelnys — darbinin
kas. Kalbama, kad pasiskandi
nęs iš skurdaus gyvenimo. Nors 
žmogus ir dievotas buvo, ta
čiau, matyt, nepabdjo mirti ne 
savo mirtim.

Atsistatydino Japonijos 
laivyno galva

TOKIO, Japonija, spal. 3.— 
Šiandie atsistatydino admirolas 
Takeshi Takarabe, Japonijos 
juros ministeris. Jo vieton ta
po paskirtas baronas Kiyokazu 
Abo.

Šiait laikais jokio biznio įmo
nė be reklamot negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į lai kraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.
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APŽVALGA

Biznis truputi pagerėjo

i Krautuvių biznis i
Krautuvių biznis buvo gana 

nepastovus. Per vasarą jis bu
vo pusėtinai nukritęs. Vėliau, 

1 kai žmonės ėmė grįžti iš ato-
Laike rugsėjo mėnesio pasi-1 

reiškė nedidelis pagerėjimas 
biznio srityj. Tiesa, kai ku-1 
riais atvejais tas pagerėjimas* 
buvo gana žymus. Bet išviso, 
jis buvo nevienodas. O tai duo
da pagrindo manyti, jog tas paT 
gerėjimas tėra laikinas, kadan- j 
gi rudenį visuomet pramonė ir | 
biznis šiek tiek atgijo.

Nedarbas

Amerikos Darbo Federacija 
praneša jog per rugsėjo mėne-. 
sj bedarbių' skaičius truputį su
mažėjo. Tačiau tas sumažėji-. 
mas yra labai nežymus. Saky
sime, rugpiučio mėnesyje iš- 
šimto Federacijai priklausan-| 
ėių narių 22 neturėjo darbo, o! 
rugsėjo mėnesyje—21. Vadina-* 
si, bedarbių skaičius sumažėjo, 
tik at vieno nuošimčio. Tąį 
nelabai džiuginantis- reiškinys.

Biznieriai nusivylė
Biznieriai irgi pusėtinai nu-' 

sivylė. Per sunkius pavasariai 
ir vasaros> mėnesius jie dėjo vi-J 
sas viltis į rudeni. Jie tikrai| 
tikėjosi, jog su. rudens pradžiai 
dalykų. padėtis ims krypti ge-o 
rojon pusėn. Rugsėjo mėnesio) 
daviniai parodė, jog ir iš ru-* | 
dens mėnesių perdaug niekei 
negalima tikėtis. Tatai tuoj. I 
atsiliepė į biržą, kur įvairių ak-| 
ei jų kainos ėmė gana smarkiai) 
smukti.

Depresija •

Daugelis dabar mano, jog 
kiek žymesnio pagerėjimo biz-1 
ii.y.j ii- pramonėj negalima tikę-.' 
lis be Sekamų metų. Ar iar tie
sų taip' bus? Galima tiek p-H 
.sakyti,. jog žmones dabar pa-p 
s.’darė labai nerviški. Ji? tiki* 
’.isoki is paskalius. Tatai aiš-*! 
kiai parodė įvykiai biržoj. Už-»į.

stogų, biznis vėl smarkiau , pa
šoko. Kadangi oras buvo ge-. 
rokai sušilęs, tai ; kuriam laikui 
tapo ir biznis sulaikytas. Pas
kui jis ir vėl pasitaisė. Prieš 
kiek laiko paskelbti duomenys 
rodo jog rugsėjo pradžioj krau
tuvių biznis kai kuriose srity
se buvo pasiekęs praeiti) metų 
lygmalos.

I ;• • ' v I
Stambioji pramonė •

šiandien v'fenas dalykas yra. 
aiškus. Būtent • tas, jog de
presija tol tęsis, kol tinkamai 
nesusitvarkys stambioji pra
monė. O kaip ten dalykai at
rodo dabar? Plieno liejyklose, 
rugsėjo mėnesyj produkcija at
sigriebė tik ant 61 nuošimčio. 
Kitaip sakant produkcija buvo, 
tik 61 nuošimtis- to, kas paga
minama normališkais laikais.) 
Tikėtis didelio pagerėjimo, 
trumpoj ateityj vargjj bau ga
lima, kadangi statyba vis dar 
tebėra apmirusi.

Automobilių pramonėj pro
dukcija irgi pusėtinai silpna. 
Per rugpiučio. mėnesį nebuvo 
pagaminta nei 45 nuošimčiai) 
to, kas per- tą pati laikotarpį 
pereitais metais. Buvo numa-i 
tomą, kad per šiuos metus 
Amerika ir Kanada pagamins 
apie 4,250/)0() automobilių ir 
trokų. ' Tačiau tikrumoj pro
dukcija vargu sieks ir '3750*-, 
000. Geras dalykas gal yra 
tik tas, jog ateinantys metai( 
bus pradėti be automobilių , 
overprodukcijos. O tai reiškia, 
jog sekamais metais galima nu
matyti žymaus pagerėjimo au
tomobilių pramonėj.

Statyba
Kai dėl .statybos, tai galima, 

pasakyti tiek, jog ji nusmuko 
ant 20 nuošimčių palyginus su

tų, kiek 1913 m. buvo galima 
gauti už vieną dolerį.

Pasaulio kviečiu derlius
•

Agrikultūros departamentas 
apskaičiuoja, kad pasaulio 
kviečių derlius šiais metais 
sieks 2,337,000,000 bušelių. Va
dinasi kviečių bus trimis nuo
šimčiais daugiau nei pereitais 
metais.—K.

Solis

Danija 
Finlantlija 
Franci ja 
Vokietija 
Italijit 
Holandija 
Norvegija 
Eur. Rusija 
Švedija 
D.' Britanija

Eksportai
19299-1930 19M^9

•16,700,000 
46,700,000 

253,800,000 
363,200,000 
130,000.000 
112,200*000 
21,600,000 

123,900,000. 
52,000,000 

784,100,000

49;700,000 
16,800,000- 

260,000,000 
441,600,000 
164,100,000 
142,000*000 
22,900,000 
59,300,000
57,000,000 

864,700,000

Visa 
Europa 2,172,900,000 2,396,600,000

Šalis Importai
1921030 1928r29 

Danija 4.400,000 4,200,000
1-i Olandija 11,500,000 10,300,000
Francija 1 19,900,000 167,300*000
Vokietija 224,400*000 245,900*000
Italija 107,700*090 108,500,000
Holandija • 73,200,000. 82,800*000
Norvegija 22,900*000 19,300,000
Eur. Rusija 22,400,000 18,0.00,000
Švedija 52,900jt)00' 51,700,000

‘ 'Europa 1,188,000,000 1,302,560*000 
FLIS.

tenka kam paleisti kokius, gir-j pereitais metais. Tačiau rug- 
dus, ir žiūrėk, biržoj jau įvyks-1 piučio mėnesyj rezidencinių na-, 
ta savo rūšies panika. I mų statymas buvo beveik toks.

..... . . ... i pat kaip ir pernai.Is kitos puses butų neismin-*' ‘
tinga tvirtinti, jog dabartinis; 
krizis nėra rimtas. Mat, kai! 
kurie tvirtina jog šis krizis; 
yra kibiau psichologiškas, negu) 
realus. Girdi, žmonės tapo la-j 
bai išgąsdinti ir viską mato! 
per padidinamą stiklą. Tai į 
žinoma, yra absurdas. Depresi-i 
ja tikrai egzistuoja. Visu, kas 
galima dabar* pasakyti, yra tas, 
kad dabartinis pramonės ir biz
nio krizis beve'k nesiskiria nuo' 
seniau buvusių krizių.. Ir b?n-<{ 
drai tie kriziai tarp savęs turi)

Javiii derliuN
Valdžios ekspertų apskaičia

vimu, Amerika šiais metais su
rinks 837,000,000 bušelių kor- 
nų. Bendrai derlius bus nepa
lyginamai geresnis nei buvo 
manoma. Tiesa sausros užgau
tose vietose buvo pusėtinai iš- 
degintaz žole ganyklose. Tatai, 
žymiai atsiliepė į pieno produk
ciją. Tačiau tik laikinai, ka-| 
daugi vėliau buvo pakankamai: 
lietaus, ir ganyklos pasitaisė.

Amerikos užsienių 
prekyba 1929-30 m.

• Į , "
Per fiškflliškus metus, kurie 

pasibaigė birželio 30 d. 1930 
m. į Su v. Valstijų užsienių pre
kybą atsiliepė prekių sumažėji
mas ir bedarbė. Sulyginus su 
1928-29 m. visi eksportai ir 
importai buvo mažesnės vertės.

Fiskališkaiš metais vertė bu
vo $4,694,000,000; sumažėji
mas $680,000,000 arba 12«/2.; 
Per tą laiką mažesni išsiunti
mai vatos ir automobilių buvo 
priežastim sumažėjimo; taipgi 
mažiau maisto išgabenta.

Importai pasiekė $3,849,000,- 
000. Sumažėjimas $443,000,- 
000 arba. 10'/<.

Svarbiausi eksportai buvo, 
vata, industriališkos mašineri
jos* žemdirbiški Įrankiai, elek
triškos mašinerijos ir aparatai,- 
aliejaus produktai, automobi
liai, pakavimo vietų produktai, 
geležies ir plieno fabrikų pro-- 
dūktai, kviečiai, inimant mil
tus, varis, chemikalai, tabakas, 
vaisiai ir riešutai*, Kuomet ža-t 
lias šilkas, kava, guma, cukrus, 
popiera, kailiai ir oda, daržovių; 
aliejai, cinas, vilnos ir užvaK 
sintojai buvo tarpe svarbiausių 
importų.

Imant šalia, Kanada pirko 
daugiausia, Amerikos produk

tų, —iš viso net už $830,000,- 
000;, iš tos šalies produktų, 
pirkta. net už $487,600)0000. 
Bet kviečių eksportas i Kana
dą, kas iš tikrųjų gabenta į 
Europą, nupuolė nuo $44,600,- 
000—1928-29 m. iki $20,500,- 
000-1929.-30 m.

į Centralę. Ameriką ir Kubą 
eksportų išsiųsta už $411,900,- 
000, kuomet nuo 1925 metų
iki 1929 metų už $434,-
700,000. Eksportai į Pietų 
Ameriką nupuolė nuo $551,-
000,000-^-1928-29 metais iki
436,000,000. Ir sumažėjimai, 
dėl Argentinos, Brazilijos ir 
Kolumbijos nupuolė net 16, 32 
ir 44 G . Importai iš Pietų Ame
rikos pasiekė $556,700,000', su-, 
lyginus su $611,700,000 perei-> 
tais metais.

Eksportų į visas Europos ša-

Ar užsimoka turėti 
nuosavi namai

darbas gauti. Visai kitoks rei
kalas yra su namų savininku. 
Jis negali viską mesti ir va
žiuoti kitur. O tuo tarpu blo
gais laikais sunku yra savo 
namą kam nors parduoti. Tad 
noromis nenoromis' žmogus tu
ri kentėti dantis sukandęs ir 
laukti geresnių laikų.

Prof. Douglas tad ir sako, 
jog darbininkui —o ypač to
kiam, kuris nėra užtikrintas 
dėl savo darbo — neapsimoka 
savo- namas turėti.

Daugelis tačiau su ta nuo
mone nesutinka. Jis sako, jog 
sekdami profesoriaus Douglas 
patarimą, darbininkai pavirstų 
savotiškais pabaltomis. Gal tam 
tikruose atsitikimuose namas 
ir yra sunki našta. Bet esą 
bendrai imant savo namas dar- 

t 

bininkui išeina ant naudos.
—K.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

daug bendrumo. Jų studijavi
mui tapo pašvęsta nemažai lai
ko. Ir šiame atvėjyj eksper-

Farmų pinduktų atpigimas 
ftugsėjo mėnesyj farmų pro-

iis išsiųsta - už $2,177,300,000, 
arba $2^4,000,000 mažiaus kaip 
1928-29 m. Eksportai į visus

tai prieina tos išvados, jog lie- dūktai pusėtinai atpigo. Paly- šalis sumažėjo, išėmus Rusiją, 
pos ir rugpiučio mėnesiais de-i ginus su 1913 m. jie buvo Eksportas į Rusiją pakilo nuo 
presija pasiekė dugno. Vadi-brrngcsni tik ant maždaug sep-' $59,800,000 iki $123,900,000.
naši, įvyko persilaužimas ir į tynioiikos nuošimčių. Tai reiš- Sekantis 1 sąrašas parodo 
dabar dalykų padėtis po trupu- kia jog už $1.17 dabar galima svarbesnių šalių eksportus ir

Įsigyk, savo namą lengviau
siomis sąlygomis. ' Išmokėsi 
rendomis! Už keliolikos metų 
turėsi savo namą, turėsi savo 
pastogę senatvėj. Tuo tarpu, 
samdydamas butą niekuomet 
nuosavybės nejgysi, o per ke- 
lioliką metų išmokėsi rendomis 
tiek pat, kaip ir už namą.

Tai paprastas argumentas 
tųv kuriems rupi nejudinamą 
nuosavybę parduoti,-— savo ar 
kitų,

Bet pažiūrėkime, kiek tie pa* 
tarimai, yra praktiški. Ar vi
siems užsimoka nuosavi namai 
turėti ?

Prof. Paul II. Dougkis, žino
mas Amerikos ekonomistas,, sa
ko, jog dauguma darbininkų 
daro klaidą, įsigydami savo na
mus. Namai juos pririša prie 
vienos vietos. Jie nėra liuosu- 
Gerai ar, blogai, o jie. turi kęs
ti.

Imkime konkrečius pavyz
džius. • Užeina nedarbas. Jis 
vienus miestus paliečia 'dau-l 
giau, kitus mažiau. Darbiniu-, 
kai, kurie neturi savo namų, 
gali liuosai keliauti iš vieno 
miesto j kur lenęryiuu yru

tį turės taisytis. nusipirkti tiek farmos produk- importus.

-.This^niap n-presents business čonditions in every stale in the Union as sėt forth m the Octobpr 
‘'tnumber of the Nation’s Business, oflicial publication of the Chamber of Commerce of the United States.

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai, Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

L I E T U V O S
Laivai* kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 

’• dėlei rašyk bile vietiniam 
agentui, arba: >

HOLLAND AMERICA LINE 
40 >N; Dearborn Sk Chicago.

/*»■»«..................." ■ •>
JIEMORIIHOIDAI, 
Pilės ir Konstipacija 
ir kitos ligos ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis metodomis.
Be, operacijos

, Be ligoninės priežiūros’
Bė skausmo
Be, išlikimo, iš, darbo.

The American Colonie 
Institute

5 N. Wabash Avė.
Room 909 Kcsner Bldg. 

^Pa'nedėJiajs ir ketvergais iki 9 v. vak. 
k............ . ...... .. ............   /

flarsinkitfe “N-nose”

PILNA APSAUGA 
UŽTIKRINTA

Californijos Vynuogių Augintojai 
tapo Valdžios užtikrinti, kad nebus 
autorizuoto Federalinio kliudimo 
vartotojams, kurie nori nusipirkti 
vynuogių (greipsų) pasigaminimui 
vaisiu sunkos išimtinajn suvartoji- 
mui savo namuose.

VALDŽIA NEKLIUDYS

Vynuogės- prinoksta dviem savai
tėm ankščiau negu paprastai — 
vėliau oras gali ■ pakenkti gerumui 
vynuogių dabar gaunamų prie

VISŲ GELEŽINKELIŲ TREKIŲ

PIRKIT SULTINGĄSIAS VYNUOGES 
DABAR. SULIG VALDŽIOS 

KONTROLĖS PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

i San Francisco^ California
85% of the entire Califonia grape produetion is 
bcing marketed this year by agencies co-opcra<irig 
wiih the California Grape Control Board, Ltd.

These aytneies are:

CALIFORNIA FRUIT EXCHĄNGE
CALIFORNIA V1NEYARDISTS ASSOC1ATION

SAN JOAQUIN GROVVER-SHIPPLR ASSOCIA 1ION

L a i v

ISO N. LA SALI E ST. 
CHICA&O, ILL.

ii Išplaukimai Iš New York:
S. OSCAR II .................... Spalio 11
S. FREDERIK VIII ..... . Spalio 18

Babravičiaus Ekskursija
S. UNITED STATES .. Lapkričio 1

Informacijų ir laivakorčių reikalai** kreipkitčH pas savo agentą arBa:

SCAND1HAV1AN-AMER1CAN L1NF.
27 WHITE HALL ST. 248 WASHINGTON ST.
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagcn 

Puikus Laivai — — Ganelinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Jieškant Gero Radio, 
Seklyčiai Seto 

ar Kitokių Namams Reikmenų, 
Rasite Abejose

Peoples Furniture Company-
KRAUTUVĖSE

Štai kodėl PEOPLES įstaiga užlaiko nuosavą seklyčiom setų dirbtuve, 
kame išdirbinėja puikiausius setus ir parduoda tiesiog vartotojams už iš- 
dirbystės kainą. Peoples Krautuvėse yra didžiausi radio pardavėjai visoje 
pietų vakarinėje miesto dalyje. Čia yra daugelis bargenų geriausių radio.

3-jų šmotų puikus Jacąuard sekly
čiom setai tik po ....................................... . $49.50
Puikus Mohair seklyčiom setai, kaina $89.50

Naujos 193.1 Metų Mados Phil- 
co Radio. Pilnai įrengtas su kal- 
bėtuvu, išskyriant
tūbas, kaina tik <4* tSj'bVjJ

Puikus Elektrikinis Radio, pilnai 
įrėbgtas dailiame —kabinete, užtik
rintas duoti pilną užganėdinimą 
su tūbom ir vis- C^JIO 
kuo. kaina ........ ųlHCJ.UUr.

Lengvus Išmokėjimai
Suteikiame payal pirkėjo norų ir išgalę.

Pamatykite naujus 1931 metų mados pilną eilę Peoples Krautuvėse 
sekančių išdirbysčių radios:

Brunswick, Kini bąli, Philco, Majestic, R. C.
A. Radiolas, Victor, Atwater Kent, Zenith

ir kitus. Parsiduoda už tūliai žemas kainas.

Klausykitės Lieluuių Programų 
per radio,' kuriuos Peoples b'urni- 
lurės Kompanija duoda kiekvieno 
Pirmadienio vakare nuo 7 iki 8 v. 
is }VlIF(j radio stoties, 1420 kilo- 
cycles.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. 
Nedėldieniais pagal sutartį, praneškite Telefonu: 
HEMLOCK 8400. arba LAFAYETTE 3171.

Senus instrumentus- imame j mainus ant naujų, duodame didele nuolaidą.
Didžiausi Lietuviai Itadio Krautuvininkai Chieugoje 

ir Visoj Anierilioj.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Kuhmond gatves Kampus Mapleuiood gatvės 1

IMPERFECT IN ORIGINAL



eStadienis, spalio 4, 1930
fo turnamento, mes norime tu
rėti čempioną ir gražią trofiją 
savo tarpe. Taip galvoja mu
sų jaunuoliai golfininkai. Jie 
turi tiesą, nes jų tarpe yra 
gerų golfininkų.

Liet. Golfo Kliubo darbštes
nių narių pastangomis jaunuo
lių lietuvių vaikinų iki 18 metų 
golfo turnamentas pirmą syki 
įvyko spalių 13 d. 1929 m. La- 
ramie golfo kliube. Kol kas 
lošiama 18 skylių Medal-Kirti- 
nių budu. Juozukas Aziukas 
išlošė jaunuolių pirmą čempio
natą su skoru 96 kirčiais; El- 
mor Mackiewich liko sekantis 
su 101 kirčių. Jonukas Miller 
(mažiukas) pasižymėjo geru 
lošimu. Turnamentas nebuvo 
skaitlingas, bet dėl pirmo sy
kio neblogai ir tiek.

šių metų jaunuolių turna
mentas įvyks spalių 5 dieną, 
Silver Lake golfo aikštėje 1 
vai. po pietų. Kirtinis 18 sky
lių lošimas už savo čempiona
tu Gražią trofiją šiems me
tams prižadėjo nupirkti stam
bus biznierius ir geras sporti
ninkas. Ta trofiją pasiliks su 
jaunuoliais per daug metų.

A. K. Menas, Pro.

ris jau dabar džiaugiasi iš ūkės 
pelningumo.

Adv. Kuchinskas sugrįš Chi- 
cagon spalio 12 d., bet per ši 
laiką jo ofise legaliai reikalai 
bus atliekami kaip ir visados.

' kinio kartu su Rasinavičiu iš- 
ižiavo iš Lietuvos. Atvyko jie 
k pereitą balandį. Rasinavi- 

l’čius savo pažjstamams pasako
jęs, kad prieš porą metų jam 
tekę gyventi Kuboj. Amžiaus 

įgalėjo būti apie trijų dešimtų 
metų.

Nelaime atsitiko sekamu bu- 
kasykloj nukrito sukietė- 

Ijusio smėlio gabalas ir nutroš
kino ji. Policija ieškojo' pas jį 

ra"! kokių nors Kanadoj pažįstamų 
(aetuviųi Sve-1 adres.b bet nesurado.
is St. Kalbėsi jr atsiskyrė su šia 

Grigaitis, “Naujienų ašarų pakalne vitenas musų tau- 
A. Jankauskas, “Dar- kuris buvo čia atvykęs 

ieškoti sau laimės. Tebūnie 
jam lengva ilsėtis' šios šalies 
žemelėj.

—Ieškantis Prieglaudos.

Į KORESPONDENCIJOS jp
Baltimore, Md

ra n esi m a.s

šiuomi pranešame visiems du: 
Baltimorės kriaučiams,< kad 218 
Lietuvių Skyrius rengia prakal
bas seredoje, spalių 8 d. 
džia 7:30 vakaro, 
tai nėję, 851 Ilolli

n Dar- tietis, kuris

Todėl kviečiame visus kriau- 
čius atsilankyti. Prakalbos la
bai svarbios, bus aiškinama apie 
bedarbę, — kodėl bedarbes Į- 
vyksta ir ką darbininkai turi 
laryt, kad apsisaugojus nuo' 
dogų laikų ir bedarbių.—K. M.

VVinnipeg, Canada
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Kasykloj žuvo lietuvis

Mykolas Valantinavičius iš 
locke Peree, Saskachevan, pri- 
Juntė į Winnipegą savo pažįs- 
amam laišką. Tarp kitko jis 
aso, jog pas juos ištikusi ne- 
aimė kasykloj. Prieš kiek lei- 
;o ten tapo užmuštas lietuvis 
*ovilas Rasinavičius. žuvusio-1
o pasas rodo, jog jis yra kilęs (gojo 
š Rukutėnų kaimo, Subačiaus |sėję, 
alsčiaus, Panevėžio apskričio, mos 
suvusis tapo palaidotas Estc-Įti. 
anos kapinėse. I ši

VVinnipege randasi lietuvių, j po seimui. Per tą laiką yra įvy- 
kę daug svarbių nuotykių mu- 

įsų organizacijoj. Kaip tik bus 
i vietoj apkalbėt einamus reika-

SLA. 6-to Apskričio 
Konferencija įvyks 

Spalių 12 dieną

o

2 valanda
Įvykusiam 
jau esame

po pietų

seimui Chica- 
gerokai atsil- 

artinantis žie-
sezonui turim pradėt veik-

konferencija bus pirma

Musų Importuotos Tiesiai iš 
ČECHO-SLOV AKUOS!

Maišytos Plunksnos
Tyros baltos plunksnos. žąsų, 

maišytos. Visos yra sanitarės ir iš
valytos. Reguliariai parsiduoda po 
$1.39 svaras. Svaras

Baltos Plunksnos
Maišytos, labai spe-

daliai svaras .................. VVV
Suplėšytos Plunksnos

Geresnės rųšies rankomis plėšytos 
žąsų plunksnos. visos tyrai baltos. 
Vertos $2.50, bet parsidavinėja_ da
bar. sv-pras tiktai

įvyks spalio 12 
pietų, Meldažio

Konferencija 
d. 2 vai. po 
svet., 23rd place ir Oakley avė. 
. Geo. J. Stungis, pirm.

Redakci jos atsa 
kymas

prie 
mes

The English Coiumn

A Reminder

Yes, broadeasting 
nosh*’s SLA. 
A word or two 
event vvhich is
October 19th in the German 
American Home at 5:00 P. M.

about

for 
No. 

the

vorking on program and dance 
to be given as mentioned in

terų 
mas

NAUJIENOS, Chicago, III 
Itoma reikalas ir joms’ rengti 
| turnamentą, kadangi jos nori 
likti čempionėmis bei turėti 
savo tarpe golfo čempionų.

Well, vyrai jau rengiasi net 
penkto savo čempionato, o 
dar nelošėme nė sykį. Rei- 
butinai reikia lietuvių mo- 
golfo, čempionato. Matyda- 
reikalą, nupirkau dvi pui- 
trofijas ir suorganizavau

golfininkių turnamentą, kuris 
pirmą sykį įvyko 192f> metais 

’Jackson Parke, Chicagoje. Lili
ja žilvičiutė išlošia ir palieka 
pirmutine lietuvių moterų gol
fo čempionė. Xavera Naglevi- 
čiutė lieka sekanti. Liet, gol
fininkų. bankiete, Liet. Audito
rijoj, joms įteikiama išloštos 
trofejos. Daug moterų dar 
nedrįso dalyvauti pirmame tur- 
namente. Mat, jos dar tebėra 
sarmatlyvos. Dabar pradeda 
jau pamažėl priprasti. t

Antras lošimas įvyko 1926 
metais Oak llills golfo aikštėje. 
Xavera Naglevičiutė lieka čem-

užsibaigė pereitą penktadieni 
Glen View golfo kliu be, netoli 
nuo Chicagos. Virginia Van 
Wie liko čempionė su skoru 325

........  y Tr—

kirčiais. Ji yra chicagietė. 
Mrs. O. S. Hill iŠ Kapsas City 
sekanti su skoru 333 kirčiais.

Tėmykite Tautiečiai
Visi gerai žinote, kad ne tas praturtėja, kuris daug už
dirba, bet tas, kuris taupo uždirbtus pinigus.
Daugurjas sako, kad dabar yra blogi laikai — daug žmonių be 
tiesa, bet mažai iš mūsiškių tepamena koki laikai buvo prie 
Tai buvo tikrai blogi. Tuo laiku visi nedirbo. Dabar gal

darbo. Tas 
Clevelando. 
nedirbančių

$1.98
pareikalavus.

Beck’s Dept. Store
Sempeliai bau pasupti

1 pi •.ik

CHICAGO. ILL.

Husų kp.

kata.

visiems
> advo-

apžiūrėti savo ūke

Ilev, tame krašte, kur žiema ir 
išalčiai nėra žinomi, kur oras

Idv. Kučinskas va
žiuoja i Texas

• S T A R 
Rankų Išdir
bi ino KON
CERTINA.

Visi klevi- 
šiai alumino. 
Kas perka nuo 
musų koncer- ' 

tina, už dyką išmokiname grajiti. j

KAINOS NUO

$65.00
IKI

$380.00
1816 So. Halsted

CHICAGO. ILL.
st

Ponas Kuchimkas savo tikė
ję augina Citrų medžius ir už 
poros metų tikisi turėti labai 
pelningą biznį. Kaip dabar gir
dima, lietuviai 
gyventi šią gr 
riu geriausiai 
J. Kareiva iš

jau pradeda ap- 
ižia vieta, iš ku- 
žinomas yra A. 
Chicagos, ir ku-

Oh, wĮiat a program. tt’s 
something new and funny. Į pionė, Rose Kazlauskąitė sekan- 
People of todnv prefer new

igs. You know, how mo 
dernisties grip everyone; h’m 
our program is going to be the 
šame, thing.

Those who likę to dance to 
peppy music will be able to 
fox-trot and waltz to good, jaz- 
zy and make your feet iteh to 
dance orchestra — Kenosha’s 
‘.Sheridan Troubodors”.

you all Oct. 19, and
f orget.

—Amelia Bagdonas.

Giraitienė

don’t

Lietuvių moterų golfo 
turnamentas

Lietuvių Golfo Kliubui 
vuojant per 
ninku skaičius c 

ir

ti. Vėl lošiama 1928 metais 
Pipe. o’Piece golfo aikštėje. 
P-nia A. Zimontienė (Dr. Zi- 
monto moteris) lieka čempione, 

sekanti.
Pereitų metų lošime Liliją Žil- 
vičiutė išlošia antru kartu liet, 
moterų čempionatą. P-nia Vera 
Olienė paliko sekanti. Lošimo 
būdas Match-Rungtynes.

šių metų golfininkių turna- 
mentas Įvyks ’ spalių 5 dieną. 
Kvalifikacija 18 skylių nuo 1 
vai. po pietų Silver Lake golfo 
aikštėje. Registruokitės Me- 
no-Golfo praktikavimo aikštė
je, 5250 So. Cicero Avė., arti 
Archer Avę. Bus lošiama 
syk.

Lietuvių jaunuolių golfo 
turnamentas

Vyrai ir moterys lošia golfo 
turnamentus, turi savo tarpe

r

Tai reiškia ryto Įvyksta lie
tuvių golfo čempionatai—vyrų, 
moterų ir jaunuolių. Vyrai los 
visą dieną 36 skyles, gi mote
rys ir jaunuoliai tik po pietų I 
18 skylių. Kurie nesuspėjo iš 
anksto užsiregistruoti, bus pri
imama registracija lošimo vie
toj “Silver Lake“ kliube per 
turnarpento vedėją p. J. J. 
Strazdą. Lošimo aikštę lengva 
surasti: 151st St. ir 82nd Avė.

Lauks atvykstančių
—Golfo Komitetas.

gy- 
porą metų golfi-

paaugo. žino- čempionus ir čemiones, aplaiko 
ma, ir golfininkės neatsiliko i išlošėjai 
nuo sportininkų vyrų ir jų su-

burelis. N ūma- panašaus.

gražias trofijas bei 
prizus, o mes jaunuoliai nieko 

Keikia ir mums gol-

J. V. Moterų “Western Open 
72 holes” golfo čempionatas

iubeikai. — “ Tėvynė” 
aid senoji kuopos val- 
suspenduota, lodei ir 
pranešimo nedėsime.

2- šmotų Seklyčios Setas
v

Naujas Kiekvienu Žvilgsniu

daugiausia yra 1 O-tas nuošimtis, o kiti kurie dirba neblogiausia yra ap
mokami.
gu tiktai prisilaikytų tvarkos, nepirkdami nežinomų stakų, netinkančių 
morgičių ar bonų, kur lietuviai yra netekę daug turto.

Tiems, kurie gali, dabar yra gerų progų pirkti prapertes, kurių kainos 
dabar yra nupuolusios. Taipgi yra gera proga gauti gerus morgičius su 6 
nuoš., kur sudėti pinigai yra garantuoti. Todėl gi musų tautiečiai turė
tų naudotis progomis vietoje kavoti pinigus į ž*mę arba dėti į baksą; tu
rėtų savo pinigus pasidėti į atsakančią savo apylinkėje banką.

Norėdami gauti teisingą patarnavimą ar pasiklausti rodos, malonėkite 
atsilankyti į savo banką.

Jiems dabar yra puiki proga taupyti ir investuoti pinigus, jei

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8002

8S14-16 RooMvelt Rd 
arti St. Louii Ava 

CHICAGO. ILL

Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!
NOWBUY
ATINGCOMP

vra \ ėdamas Gabiu Bankieriu c , u

CHICAGO

STIPRUS IR KONSERVATYVUS

LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė

4!

apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuoti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vartotų, pav.
Lumbcrio. durų, langų ir. visokios rūšies MilI Work, stogų popie- 
ros, Wall Boards, Plųmbingo, Paipų ir t. t.

........$126.00
Specialiai S’Xrra.d'1"1."... $5.65

| Gera maleva galionas $1.48
PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE

HYDE PARK 1726
Mes sutaupinsime jums pinigų.

7337 Stony Island Avė.

Jeigu jus domitės naujais madingais Seklyčios Setais, 
būtinai pamatykite ši naują kurinį. Apmuštas kvietkuo- 
tu apmušalu. Apverčiamos paduškaitės su springsais,

VICTROLA 
PEČIAI 

$19.75
Išrodo kaip Victrolos, 
kad butų gražios ir pa
traukiančios, bet šildo 
kaip patys geriausi pe
čiai. Iš lauko gražus 
riešuto baigimas. Daug 
vietos kurui. Jie yra 
tiek pat gražus, kaip ir 
ekonomiški.

LOVELĖS

$6.95
Daugelį kartų jus no
rite, kad jūsų drau
gai pasiliktų nakvoti. 
Ir viena iš tų gražių 
ir patogių lovelių 
kaip tik būna reika
linga ir pritinkanti.

Pilnai su matrasu.

MATRASAI

$3.95
Puikus, 50 svarų bo- 
velnos prikimšti matra- 
sai su stipriu, gražiai 
spalvuotu apmušimu. 
Tvirtai pasiūti ir turi 
sanitarinius kraštus. Tai 
yrax nepaprasta vertė. Vi
sokio didumo.

Central District
Fumiture Co.
3621-23-25 South Halsted St

Kam laukti iki paskutinės minutės. Šaltas oras bus jau čia į 
apie dvi savaites. Jeigu jus manote įsivesti šliumą i savo namus, 
tai kam laukti? Kuo ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų tai 
jums kaštuos.

Atlikite tai dabar ir tuo sutaupinkite sau pinigų ir turėkite ši
lumą j laiką. Pašaukus telefonu atvažiuos i jūsų namus musų 
apšildymo inžinierius ir paaiškins jums kaip jus galite turėti šilu
mą j laiką. * s

Kad nesutrukdyti kitų jūsų kasdinienių reikalų, jus galite pasiimti net du metus 
išsimokėjimui. Jus galite mokėti po biskį kiekvieną mėnesį.

Jeigu jus norite patys įsivesti apšildymą, musų inžinierius padarys jums pienus 
Kiekvienas suganus žmogus pats gali susivesti 

darbo
ir parodys kaip atlikti tą darbą.
šilumą be jokio vargo. Mes taipgi paskolinsime visus reikalingus atlikimui

Musų biznio tikslas yra patenkinti musų kostumerius ir duoti jiems gerą ir 
gą patarnavimą.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimą visokių plųmbingo reikmenų, kaip

teisin-

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimą visokių plųmbingo reikmenų, kaip antai: 
virtuvių sinkų, maudynių autfitų, šilto vandens tankų, vandens šildytojų, paipų ir 

. fittingu, vaivos, paipų uždangų, boilerių uždangų, bresinių valves, kranų, žodžiu, 
viską, kas tik yra reikalinga prie apšildymo ar plųmbingo.

Pirm negu jus pirksite kur kitur, ateikite ir pamatykite mus. Kada jus nusi- 
spręsite ateiti ir pamatyti mus, būtinai apsižiūrėkite, kad ateitumei į tikrą vietą. 
Musų įstaiga yra rytinėj State gatvės pusėj, su musų vardu ant namo.

M. Levy & Co.
2113-33 So. State St

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645
South West Skyrius: So. Chicago Skyrius:

4101 Archer Avenue 9300 Commercial Avė
4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart 

Tel. LAFAYETTE 0287

Kalbame Lietuviškai

K a m pas 93-čios gt. 
Tel. SAGINAW 4847

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Trims mėnesiams --------------- 2.00
Dviem mėnesiam ...........  1.50
Vienam mėnesiui.... ....................... 75

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija __ _____________  3cEditor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy 1

Savaitei ____________________  18c
Mėnesiui  .............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........   $7.00
Pusei metu ...............—............. 8.50

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, TU., under the act of 
March 3rd 1879.

Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui _______ 75

‘ Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metame __________________  $8.00
Pusei metu..................—— - 4j00
Trims mėnesiams  ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė. 1739 So. Halsted St., Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Po bylos pralaimėjimo teisme komunistai dabar 
susilaukė, savo kovoje prieš SLA., naujo ir dar dides
nio smūgio. Pildomoji Taryba, pasiremdama tuo, kad 
visa eilė bolševikų kontroliuojamų kuopų, nesiuntė per 
tris mėnesius dupklių “gegužiniam” centrui, tas kuo
pas ir jų valdybas suspendavo!

Kai kurios tų kuopų buvo persiorganizavusios, ir 
Pildomoji Taryba jau buvo pripažinusi naujas jų val
dybas. Dabar ji suspendavo senąsias valdybas ir tuos 
narius, kurie tas valdybas iki šiol rėmė.

Viso šitais SLA<* viršininkų patvarkymais yra pa
liesta 17 kuopų. Tarpe jų randame “garsiąją” 57-tą 
Worcesterio kuopą, taip pat Chicagos Bridgeporto 53 
kuopą ^kuri buvo atskirta nuo 36 kp.), Roselando 139 
kp., kurios nariu yra pats “progresyvių prezidentas” 
Bacevičius; ir kai kurias kitas bolševikų “tvirtoves”. 
Netrukus veikiausia ateis eilė da ir keletui kitų bolše- 
vikuojančių kuopų, kurios dar iki šiol neperžengė tri
jų mėnesių termino,- paskirto mokesnių užsimokėjimui.

Taigi komunistų jėgos Susivienijime tapo sunai
kintos. Tie, kurie kėsinosi Susivienijimą “užkariauti”, 
atsidūrė ore, ir blogiausia jiems, kad jie dabar sayo 
nugalėtojams 'nieko negali nė padaryti. Protestai prieš 
išmetimą iš organizacijos už nemokėjimą duoklių nie
kur neras pritarimo. r

Savo sudemoralizuotus pasekėjus komunistų vadai 
dabar bando nuraminti tuo, kad jie užvesią naują bylą 
prieš Susivienijimą Pennsylvanijos valstijoje ir reika
lausią “proporcionalės dalies turto” iš SLA. Bet tai yra 
tuščias ir paikas blofas. Niekur nėra tokio dalyko, kad 
pasitraukiantieji iš draugijos nariai galėtų reikalauti 
savo įmokėtų duoklių. Jeigu “progresyviai” butų buvę 
išmesti neteisėtai, tai butų kas kita. O kaip dabar kad 
yra, tai greičiaus Susivienijimas galės .paimti i nagą 
komunistus, negu komunistai Susivienijimą. Pennsyl
vanijos valstija turi įstatymą, kuriuo draudžiama agi
tuoti narius trauktis iš fraternalės Organizacijos, ir 
toks nusidėjimas yra baudžiamas pinigine pabauda nuo 
$100 iki $500. . x

Tuščias blofas taip pat yra komunistų pasakos 
apie naujo, “darbininkiško susivienijimo” steigimą. Ir 
patys Stalino vergučiai žino, kad tai blofas. Štai ką ra
šo 234-am numeryje “Laisvė”:

“šio mėnesio pradžioje įvyksta visa eilė SLA. 
kuopų susirinkimų. Be abejo, ir vėl kuopos neri- 
mastaus: dar vis negautas čarteris darbininkiškam 
Susivienijimui. Kiti gal net išmetinės tiem drau
gam, kurie stovi prie jieškojimo čarterio darbo. 
Vienas tenka pasakyti: draugai, nenuogąstaukite. 
Čarteris bus gautas greit (? “N.” .Red.). Laukėte 
tris mėnesius, palaukite dar pusę...”
Pasirodo, kad jau per tris mėnesius komunistai 

stengėsi gauti čarterį, bet dar negavo! Ir tai juk tik 
pirmutinis žinksnis organizacijai padėti teisėtą pagrin
dą. Gavus čarterj, reikia ji paskui užregistruoti atski
rose valstijose, kad kuopos galėtų veikti. Kuomet gi 
dar nė čarterio nėra, tai kada prasidės tas “darbinin
kiško susivienijimo” registravimas?

Galų gale, ar bus kvaili žmonės, pametę vieną su
sivienijimą, j kurį jie mokėjo per metų metus savo 
Juokies, eiti į kitą susivienijimą ir pradėt mokėt duok
les iš naujo, bet jau aukštesnes duokles dėl padidėjusio 
nariu amžiaus?

žodžiu, “draugai” staiincai gali padėti tašką vi
sam savo bergždžiam “faitui” prieš Susivienijimą.

Tas didelis “pliumpt”, kurį jie padarė SLA. 36-am 
seime, nuėjo niekais.

tose Park, III.; 139 kp., Chi
cago (Roseland), Ilk; 177 
kp., Mihvaukee, Wis.; 205 
kp. Schenedtady, N. Y.; 234 
kp., Grėat Neck, N. Y.; 245 
kp. Newark, N. J.; 302' kp. 
Trenton, N. J.; yra šiuomi 
suspenduojamos už nemokė
jimų apsaugos ir kitų Susi
vienijimui prigulinčių mo
kesčių už pilnus tris mėne
sius, kaip tai nurodo SLA. 
konstitucijos skyrius 12-tas, 
paragrafas 1-mas. Toliaus 
nutarta, kad SLA. Sekreto- 
lius turi , apie tai pranešti 
viršminėtoms kuopoms ir 
kuopų buvusioms valdyboms, 
pareikalaujant, kad visas tų 
kuopų turtas: knygos, pini
gai, S. L. A. čarteris ir ki
tokį visi dokumentai bufų 
perduoti SLA. Pildomajai 
Tarybai bėgyje 30 dienų nuo 
tokio pranešimo pasiuntimo 
apdraustu laišku, kaip tatai 
nurodo SLA. konstitucijos 
skyrius 5-tas, paragrafas 
9-tas.”

-Prie aukščiaus paminėtų 
SLA. kuopų arba jų valdybų 
pridedama da ir buvusios val
dybos šių kuopų: 55, 101 ir 
129.

Tos visos kuopos ir valdy
bos, kurias Pildomoji Taryba 
paskelbė suspenduotomis už 
duoklių neužsimokėjimų Susi
vienijimui per 3 mėnesius, ga
li, jei nori, prašyti Pildomųjų 
Taryba nuimti suspendavimų, 
pasiteisinant, kad jos nekaltos. 
Tokiems atsitikimams SLA. 
Prezidentui pavesta ištirti, ar 
jų pasiteisinimai bus geri, ar 
ne.

BOBIŠKOS PLĖTROS

“Laisvė” perspausdino iš 
Chicagos komisarų organo iš
tisą litanijų pletkų apie .tai, 
kad “naujieniečiai desperacijo
je”, nes prieš juos mobilizuo
ją savo jėgas fašistai rytuose 
ir sandariečiai Chicagoje. Gir
di, jau vedama kampanija iš
vyti adv. Gugj iš SLA. (iždi
ninko vietos, ir —

“Dūliai to Chicagos social- 
fašistų štabas nekartą posė
džiavo ir tarėsi apie tai, ‘kas 
čia daryti’. ”
Tai yra grynų-gryniausi pra

simanymai, sufabrikuoti komi
sarų užpečkyje. SLA. iždinin
kui nėra mažiausio pavojaus, 
kad ji kas nors “išvytų”, ir 
todėl nėra jokio reikalo tartis 
“kas čia daryti”.

Tikrumoje tai yra išvyti iš 
Susivienijimo tie maskviniai 
maklioriai, kurie dar tik kele
tas mėnesių atgal tikėjosi pa
imti SLA. į savo rankas. 
Jiems, o ne kam kitam, tai ir 
tenka dabar tartis “kas čia 
daryti”, kuomet visas jų sva
jones margis nusinešė ant uo
degos.

BE GĖDOS

SUSPENDUOTOS SDA. KUO- 
POS IR VALDYBOS

šios savaitės “Tėvynėje” įdė
ta SLA. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo protokolas. Tarpe 
svarbesuiųjų nutarimų vienas 
skamba taip: *

“Sekamos SLA. kuopos: *

53 kp., Chicago, 111.; 106 
kp., San Francisco, Cal.; 368 
kp., Cicero, III.; taip pat se
kamų SLA. kuopų valdybos 
ar atskiri buvusių valdybų 
nariai su dalimi joms prita
riančių (kuopų) narių: 2 
kp., Forest City, Pa.; 3 kp.» 
Elizabeth, N. J.; 25 kp. 
Stoughton, Mass.; 57 kp., 
Worcester, Mass.; 58 kp., 
lludson, Mass.; 69 kp., Ro- 
chester, N. Y.;775 kp. Los 
Angeles, Cal.; 125 kp., Mel-

Neperseniai buvo pastebėta, 
kad cenzūrai išbraukus veda
mąjį (redakcinį) “Lietuvos Ži
nių” straipsnį, tas dienraštis 
turėjo užpildyti vietą savo 
špaltose pamokinimu “apie ko
pūstų rauginimą”. <

Brooklyno “Vienybei” tas 
faktas suteikė “įkvėpimo” išt 
niekinti visą jiępriklausoiųų 
nuo valdžios Lietuvos spaudų 
ir išreikšti pasitenkinimų spau
dos cenzūra. Ve ką ji gieda:

“Musų nuomonę, apie tų 
incidentų yra vienok yra to
ki: Jei tas redaktorius ne
mokėjo parašyti editorįido^ 
kuris butų galėjęs ' praeiti 
pro cenzoriaus koštuvį, tai 
tas jo editorialas nebuvo 
vertas nei kopūstų receptoį. 
Ir cenzorius tikrai pasitar
navo laikraščiui priverstinai 
įdėdamas tą reeęptų...” 
Iki šitokio begėdiškumo dar 

retai kuris lietuvių laikrašti
ninkų prieidavo. Jei neskaity
ti komunistų, kurie teisina 
kiekvieną Maskvos diktatorių 
atliktą šlykštybę prieš žmonių 
gyvybes. ir laisvę, tai iki šiol, 
rodos, tik Maikė Paltanavičius 
“pasižymėjo” tuo, kad viešai

per “Amerikos Lietuvį” užgy- 
rė spaudos persekiojimų, pa
tardamas Lietuvos paštui de
ginti amerikiečių laikraščius. 
Paltanavičius netrukus po to 
subankrotavo, ir jo laikraštį 
šiandie, kiti valdo.

Dabar, atidėjęs į šalį gėdą, 
bando spirti laisvai spaudai ir 
“Vienybės” Valaitis.

Skaitytojų Balsai]

‘‘‘Mirtis Sabotaž- 
ninkams!”

Juozo Baisiojo ųpričnikų bal
sas.iš Brooklyno.

“Mirtis sabotažninkams..! 
Jiems pasigailėjimo neturi būti 
rodoma...

Darbininkai giria Sovietų po
liciją...”, Šiurpiai skamba tie žo
džiai lietuviškai išvertus. Kiek
vienas įspės, kad tie žodžiai yra' 
ištarti arba Maskvos Kremlio 
sienose, arba Kinijos savitarpės 
skerdynės laukuose.

Jei spėjikas kada nors klydo, 
tai šį sykį tikrai suklydo. Tie 
žodžiai yra tarti ne Jono 'Bai
siojo (Ivana Giraznugo) sosti
nėje ir ne kokio Chiang Kai 
Cheko, ir ne kur nors Azijųj, 
bet lietuviško dvikojo, Brook- 
lyn. N. Y. sėdinčio, šios šalies 
duoną ėdančio ir lietuviškus at
eivius rusinančio! Kas jis toks? 
“Laisvės” redakcijos štabe pasi
klausk.

Kad Moskovija, iškilusi iš 
slaviško, guniško, tatariško ir 
mongoliško kraujo mišinio, ga
lėjo pagaminti tokius šiurpus 
kaip Jonų Baisųjį su jo oprič- 
nikais, Muravjovą korikų su jo 
kazokais, Rasputiną su jo mo
rale gangrena, Dzeržinskį su 
jo čekistais, Stalinų su jo sker
dikais, tai dar pateisinama kad 
ir biologišku spekuliavimu. Bet 
iš kur išsigimė lietuvių tarpe 
tipai, kurie gyvendami už tūks
tančių mylių netveria iš džiaug
smo vien tik išgirdę, kad tai 
kas tai žmones piauna?!

Rusijoj ką tik išskerdė ,48 
žmones, šį kartą jaujiebe ko
kius norg ten “baltgvardiečius”, 
“kontrrevoliucionierius”, bet pa
čius žymiausius ‘Sovietų ūkio, 
industrijos ir proto ^magenis. 
Kas vertė Stalino opričnikus 
skersti tuos žmones, .kuomet jie 
ligi šiol savo bolševikiško Mo
locho aukurui pasirinkdavo au
kų iš mažiau žinomų sluoksnių? 
-Tas pats motyvas juos vertė, 
kurs kanibalus verčia kaikuriais 
laikais po daugiau žmogėnus 
spirginti; tas motyvas, kurs 
laukinius versdavo kaikuriąis 
melais didesnį skaičių mergai
čių ir vaikų dievams paaukau
ti. Vadinasi, blogi metai. Bado, 
maro, pavietrės pavojus.

Ar tokie metai gresia bolše- 
vikijai? Taip. Neabejotini auto
ritetai, savo akimis matę ir pa
tyrę padėtį bolševikijoj, prane
ša apie neužmatomas žmonių 
eiles prie maisto krautuvių, apie 
nuolatinius karus ir ekzckucijas 
valstiečių už grudų slępimą. Dar 
daugiau. Bali bolševikų oficialė 
spauda . pąskelbė, kad jau net 
kolchozai (kolektyviu ūkio vie-, 
ne,tai), Kurie yra pačių bolše
vikų suorganizuoti ir jų „kumi- 
sarų diriguojami, ir tie pikčiau 
kaip atskiri ‘.‘kulokai” vengia 
atiduoti grudus į komisarų san
dėlius, Kodėl taip? Vadinas, 
išsilaikymo instinktas stipriau 
už diktatūros disciplinų garsi
na : atiduosi, žūsi; paslėpsi, gal 
išmisi.

Bet gi.iš lytos pusės šian
dien visa Europa, ir net tokia 
Ąmerika sujudintos dėl negir
dėto grudų atnpludžio iš bol- 
ševikijos. Gyvenantiems Už 
bolše viki jos rubežių atrodo, tar
tum iš kokio gausybės rago iš 
ten bįra milijonai tonų grudų, 
kuriuos bolševikų agentai par
davinėja užsienių rinkose pus
velčiui, tuomi varydami prie 
bankroto kitų šalių žemės ūkį, 

Kaip tad, kad bolševikija į 
užsienius pusvelčiui “dumpina” 
maistą, gi pačioj bolševikijoj 
šaudo dešimtimis žymiausių u-

kio darbuotojų, profesorių, in
teligentų, kaltinamų esant prie
žastim bado bolševikijoj...? Va
dinas, badas arba jau yra, arba 
greitoj ateity laukiamas. Ir štai 
kad paslėpti nuo minių akių tas 
tikrąsias priežastis gresiančio 
badoj -būtent, kad valdžia at
ėmusi iš valstiečių maistą, jį 
pardavinėja pusvelčiui užsienių 
akiui griauti, toji valdžia iške
lia naują provokacijų, paveda 
čekos opričnikams išrinkti būrį 
stambiausių aukų ir nužudyti, 
o agitatoriams ir apmokamiems 
skalikams įsako gaminti rezo
liucijas, demonstracijas ir rei
kalavimus dar daugiau kraujo!

Kad tame vandališkamę darbe 
slepiasi negudriai užmaskuota 
provokacija gana to, kad tie 
keturios dešimtys ir astuoni 
inteligentai buvo tardomi ir 
“prisipažino”, buvo teisiami ir 
nužudyti ne viešai ir ne “revo
liucinio tribunolo”, bet išimti
nai tik črezvičaikos organų..., 
Kas ta čeką, črezvičaika, kas 
tik norėjo, gąlęjo jau senai pa
tirti iš visapusiškų šaltinių, ,o 
jei to d.ųr nebuvo gana, tai .iš 
pačių čekos viršininkų revoliu
cijų, tokių kaip Agųbckovas.

Ir tai čekai,lietuviškos atma
tos pagyrimo žodžius siunčia, 
ir siunčia (darbininkų vardu! 
Tiems opričnikams Brooklyųo 
sadistai šaukia .padrąsinimĮą, 
kad “Mirtis sabotažninkams.. 
Jiems pasigailėjimo neturi bp- 
ti rodoma!”

Nėra abejonės, kad čekos bu
deliai gerai moka savo amatą 
ir jį kuošalčiausiai atlieka ir be 
lietuviškų atmatų .padrųsinimo.

-Bet svarbu pasižymėti tas fa
ktas, su kokiu apetitu skerstų 
“sabotažnihkus” tokie Brook
lyno ir Bridgeporto sadistai, jei 
kas jiems peilius ar kulkosvai
džius įduotų! Drųsinti bolševi
kų črczvičakos budelius prie 
daugiau skerdynių, reiškia būti 
už tuos budelius dar budeliškes- 
niems! Tokių tai išgamų jau 
turime savo tarpe.

Nesenai vienas “visiems ge
ras” asmuo pasakė apie du lie
tuviškus bolševikus Pruseiką ir 
Mizarų, kad jie esą “smart fel- 
lows” ir mėgstą good time. 
Reiškia žmonių draugijoj jie 
moka laikytis kaip žmonės. To
kiais juos ir kiti palaiko, ypač 
kada turi progos susipažinti 
prie stikliuko. Bet juk tai tų pa
čių “smart fellovvs” atsakomy
bėje randasi tie laikraščiai ir 
tie gizeliai, kurie kraujo .troš
kulį, gyvulišką peapykantją, Už
sipuldinėjimus ant asmenų ir 
psychopątįšką fąų,atizmą sėja 
bejėgių lietuviškų ateivių tarpe! 
Tai tie yra, ką avies .kailiais sa
vo vilko dantis uždengę prie 
darbininkų* lenda ir jų “gynė
jais” prisimeta. Tie, kur visuo
met įš užpakalio peilį n.ešasi.

Ar . lietuviškiems “bolševi
kams” teks sulaukti tos dienos, 
kada ir jie galės iki sočiai at
sigerti “sabotažninkų” kraujo ? 
-Ęępt tol, kol jie ės šios šalies 
duoną, (jiems fos “laimes” ne- 
nusjjpato. Jie savo trumpo am
žiaus dienas atgyvens tik iš to
lo ratuodami tolimos Rusijos 
despotams ir būdami gėdinga 
dėme lietuvių išeivių t^a^pe.

-^IkingPUtis

ėjo stambus, stiprus, sau! 
nudegusiu veidu vyras, ap 
movęs didele skrybėle su žal 
plunksnų venzeliu, vienmaršl 
uis, tik kojas į šliures įsispj 
ręš, su dideliu medžioklės p. 
liu rankoj, ir nejaukiai pakla 
sė manęs’: “Iš kokio k rasti 
— kodėl neduodate žmonėrj 
naktį ramybės, čionai, ne vii 
būtis ir ne pašto stotis. — či 
nai gyvena girininkas ir t 
esu aš! — Kristijonas yra a 
las, kam jis atidarė vartų: 
Aš labai nusižeminęs papasal 
jau musų prietikį, ir kad 1 
galutinis vargas mus’ verte < 
prieglaudos prašytis, žmog 
suminkštėjo, ir tarė: Supra 
tam a, audra buvo gana stin 
bet ir paštininkas yra nuo4 
la, kad jis paklydo ir veži j 
.sulaužė. — Toks bernas ti 
mokėti su užrištomis akini 
važiuoti mišku, miške jis t, 
būti kaip namie, kaip mes, j 
vyzdžiui. —

Jis nusivedė mane i viri * r c

ir padėjęs peilį, nusiėmęs sk 
belę bei nusimetęs švarką, ; 
prašė neimti per blogą jo 
svetingo priėmimo, nes jis š, 
nuošalioj sodyboj juo lab 
turįs būti atsargus, kad n- 
kuose klajoją įvairių įtart; 
valkatų, ir jis esąs su taip 1 
dinamais palaidais šauliais, i 
rie daug sykių gresę jo gy 
bei, beveik atviroj ki ro pa 
ty. “Bet”, tęsė jis, “visi <

(Bus daugiau)

įE. T. Ą. Uoff man Vertė J. Pronskus

Velnio Eliksyras Į

Vieną tamsią naktį važiavau 
tankiu mišku, kurs turėjo tęs
tis ligi pat sekančios stoties. 
Paštininkas man tai pasakė ir 
patarė prie jo palaukti ryto; 
aš norėdamas kaip galima grei
čiau pasekti savo tikslo, kurs 
ipan pačiam buvo paslaptis, at
mečiau jo pasiūlymą.

Dar tik išvažiavus toli buvo 
matyt žaibuojant, bet bema
tant vis ^tamsiau ir tamsiau 
rinkosi ( debesys, audros tiršti
nami ir šniokštant vejami pir
myn. Griaustinis baisiai griau
dė, aidėdamas tukstantimis at
garsių, ir horizontą kryžiavo 
raudoni žaibai, kiek tik akys 
apmate. Aukštos eglės traškė
jo, raunamos iš šaknų, lietus 
pasipylė upeliais. Kiekvieną 
akimirksnį buvom' pavojuj, kad 
gali užmušti belužtantis me
dis, arkliai stojosi stati, įbam 
ginti žaibų blizgėjimo, 
visai nebegalėjom pirmyn 
važiuoti. £ v

Galop vežimas buvo taip 
mestas, kad i-atas ^ųlųžo. 
rėjom likti .vietoj. ir Jaukti, kol 
praėjo ,,ąųįra ir (/pro debesis 
pasirodė mėmio. (Tik dabar 
pąšfcinipkas . pastftbęjo esąs 
„tamsumoj (išklydęs ; iš , kelio ir 
patekęs (į epiško Aliuką; .kitę 
išėjimo mhliko, i.kąip tuo pačių 
.keltų, .kiek tai buvo gąlipia ya| 
$jilįqii, ir tuo buju jydbutjjgjį 
aušrbs pasiekti ko’kio kaimo; 
Vežimą . parėmūm su medžių 
sklanda, ir to.ldii budu vįlkoį 
mes žinksnis po žinksnio ,,pirį 
myp.

Eidamas pryšaky tolumoj pa
mačiau žiburio šviesą ir (tai,tum 
išgirdau šunes lojant. N ’ ’ ! 
dau, nes vos keletą ' 
pęaęjus, laiškiai išgirdai 
lojjmą.

Artinomės prie didelio 
pastatyto dideliame, 
tvertame kieme, 
pabeldė j vartus, šųnės . 
ir kaukdami šoko į duris, 
pačiuose namuose buvo ty 
ramu, kol tik paštininkas 
sutrimitavo.

Antra jam aukšte c 
langas, iš kurio spyksųjjo 
sr. ir storas, skurdus ' 
ėmė šaukti: “Kristijonai,

greit
pa-

nu-
Tu-

uap-

THE CINEMA AR
GUILP
teikia

tijonai! — “Esu, tamsta po
ne”, kaž .kas apačioj atsakė. 
“Kaž kaS) ten beldžias ir trimi
tuoja, kalbėjo balsas iš aukš
to, prie musų vartų, ir šunčs, 
nė apsiklausyti, kaip dūksta. 
Paimk gi liktarną ir šautuvą 
3 nr. ir pažiūrėk, kas ten yra.” 
— Greit jšgirdova, kaip Kris
tijonas pašaukė suneš ir paga
liau pamatčva jį su liktarna 
ateinant. Paštininkas suprato, 
kad jis lyg tik į mišką įvažia
vęs, vietoj važiuoti stačiai, bu
vo nuklydęs į šalį, kadangi bu- 
vova pas girininko sodybą, ku
ri yra nuo paskutinės stoties 
į dešinę vienos valandos kelio 
atstume. — Papasakojus Kris
tijonui mudviejų 
tuojau
duris ir padėjo įvežti 
vežimą.
gino uodegomis ir apuostinėjo 
mudu, žmogus, visą laiką sto
vėjęs prie lango, nenutildamas 
Šaukė apačion: Kas čia, kas 
čia? Kas čia per gurguole? — 
Ttio tarpu nei Kristijonas, nei 
katras nors mudviejų jam ne
atsakom. Kristijonui parėdžius 
vežimą ir arklius ir atidarius 
duris įėjau į vidų. Priešais iš-

PIRMĄ KARTAI
CHICAGOJE I

TIESĄ
APIE I

CHINIJ

“Chinahpress
Tiek pąt amžina Fotodrairl 

kaip Chinijos Sienos

450,000,000 
MONGOLŲ

nuotykį, jis 
atidarė ,vartų abejus 

vidun 
Nuraminti sunūs viz-

/
kelia savo nesutarta

KUR LINK 
CHINIJA?

Kvapą užimantis viikalaš
Taipgi

“DU DRAUGAI IR L 
MERGINA”

Rusijos pirmoji juokingi^ 
šia komedija.

Cinema
Chicago Avė., f rytus n 

Michigan Avenue
1 vai. po piet be pertrauki 

iki 11 -vai. vakare
Subatoj ir Nedėlioj 75c

Dienotais 50c. Vakarais 7

Nepamirškite!
Šiandie Lietuviu Radio Valandos

Iš stoties WCFL. 970 kilocycks nuo 6 iki 7 valandai vakare.

DALYVAUJA ŠIE ARTISTAI:

ANTANAS VANAGAITIS, 
kompozitorius, Juozas Olšau
skas su kanklėmis, Ęudrįko 
.Radio Orkestrą, P-as Jakavi-. 
čius, baritonas, P-ia Bertash, 
soprano. -

Jos. F. Sudrik, Ine.
RADIO KRAUTI J'T;

3417-21 So. Halsted St., Chicago, IIB
BOULEVARD 4 705

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III.

Calumet ParkVieša padėka

Juoms Babravičius

DIDŽIAUSI BARGENAI
Pirkite Dabar Su Nužemintomis Kainomis

Brighton Park

&Ž4

augsciau

Chest

Sustokit

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaus

662 W. Roosevelt Rd
312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

176 W. Lake Street

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

d. 8|.h 
vaka
rausi! 
Juosiu 
dainų.

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

PATAISYMAI 
ir dalys dėl

VISU PEČIŲ,
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

Northwestern
Stove Repair

Company

Northwestern 
Stove Repair 

Company

7 šmotų Valgomojo Kambario Setą 
tonu riešuto medžio visos. Kaina Iii

Kliubo susirinkimas 
parengimas

Prašykite savo

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ATĖJO “Kultūros” No 
8. Galima gauti “Naujieno 
se”. Kaina 45 centai.

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

lįo (October) 14tą, kaip 1-mą 
valandą po pietų prieš teisėją 
Synankiewicz Blue Island III.

Jono Yako ir V. Stankus ad
vokatui 
perkelta 
nuo 
teisėjo Synankiewicz 
pareikalauta 
(September) 
parko seniūnai (Village Board) 
turėjo exti’a susirinkimą ir ta-

Byla Jono Yakas ir Viktorija 
Stankus, tapo atidėta iki spa-

Musų Juozas jautrios širdies 
žmogus. Nemanome, kad ir 
jam bus lengva dainuoti “Su?

Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apsTMymo ar virimo 

įtaisą, eikite j

Keturi miegruimio šmotai: galutinai užbaigtas, 
tas ;r labai pigiomis kainomis parsiduoda Lova 
Drcssers ir Vanity laike šio išpardavimo kaina

sėdynėm, dvieju

$59.50

kau, kad tik nelaimėje pa- 
draugą. Ir tiesa, sun- 
musų mylimiausio sunaus 

valandoje ir 
laidotuvių, mes tiesiog 
nustebinti ir sykiu su- 
tuo pasireiškusiu nesi- 
draugingumu ir užuo- 

draugų ir pažįsta-

Ąčiu dievaitei Laimai, čia ne 
įpie pagrabą, tik apie atsisvei
kinimų kalbume. Atsisveikini
mas nors tuo dar yra geras, 
kad jis palieka viĮti, kada nors, 
kaip nors vėl pasimatyti. Nors

I tai nevisuomet beišsipildo... 
I »

Šį sekmadieni, spalių 5 
Street Teatre, 8 vaJaudą 
no atsisveikinsime su 
dainų-dainoriu, mylimu 
Babravičių. Mes mylime 
Daina yra nuo žiliausios seno
vės musų giminės džiaugsmų 
ir skausmų palydovė. Todėl mes 
.turime daug ir gerų daininin
kų, ir, reikia pasakyti, sulig 
musų išgalių ir supratimo juos 
mylime, kad ir nevisuomet mo
kėdami tai pasakyti ar parody-

Juozas Babravičius, ypač 
paskutiniais metais, pasidarė 
labai artimas musų draugas ir 
širdžių guodėjas. Po to 
kai Juozas patapo Ame
rikos pilietis manėme, kad 
jis liks su mumis ant visuo
met. Deja, jį gimtinės dausos 
atgal šaukia ir jau išvažiuoja 
ten nuolat gyventi ir dainuoti. 
Taip, jis prižada dar kada at-

GENERAL ELECTRIC Ra- 
dios šiuom sykiu parduodame 
su nužemintomis kainomis. 
Setai visi elektrikiniai 1930 
mados pilnai garantuoti. Pas 
mus galima gauti h- kitų išdir- 
bysčių Radios. Parduodame 
lengvais išmokėjimais. Senus 
setus priimam mainais.

Mes esame žmonės 
ypatingai mokame branginti 
daiktą, atsitikimą ar žmogų, 
kada jo nebetenkame. Iš to 
kaikurie satyrikai ir pasidarė 
skaudžią pašiepą, kad lietuviai 
moka gražius nekrologus rašy
ti ir pagrabus kelti.

Peoples > Na lianai Bank
» and ^rust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu. 
Susivienijęs su National Republic Rancorporation.
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Sudiev ir ligi pasi 
matymo!

Skirtingų madų ir baigimų augš- 
čiausios rųšies Grojiklių Pianų lau
kia tamstų duoti progą parodyti 
jums šias didžiausias vertybes $675, 
dabar už -$225

IJis yra rekomen-
Įduojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Dcędor St., Indiana £Įąrbor, , Indiana 

Indiana Harbor. Telephone ftidiana Harbor 1627

Parankiausis pečius, nes galima vanoti visokį kurą: kie
tai ir minkštus anglis ir medžius. Išduoda didelę šilumą 
turi vieną iš dailiausių išvaizdą. Galima šildyti 5 ir č 
kambarius. Kaina ..................................................

eikalaujant byla buvo
— iš Calumet park, 

teisėjo Blackmoore prie 
- ir ten 

jury. Bugsėjo 
30tą, Calumet

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo susirinkimas Įvyks ne
dalioj, spalio 5 d. lygiai 12 v. 
pietų laiku, Liberty Grove sve
tainėj, 4615 So. Mozart St. Na
riai ir norį prisirašyti prie 
kliubo prašomi pribūti paskir
tu laiku, nes susirinkimą už
baigę turėsime važiuoti į Lie
tuvių Auditoriją, kur nuo 5 
vai. prasidės kliubo vakaras.

Kai kurie iš narių, kad ir 
negalėsite atsilankyti susirinki
mam bet jau ant vakaro, tai 
turit būtinai atvažiuoti. Mus 
visų pareiga yra pasirodyti, 
kad mes- gerbiamu savo organi- 
zaciją-kliubą ir šiame svarbia
me momente suteikiam savo 
paramų, o paramų tik tuometi 
bus gera kliubui, kuomet mes 
visi susirinksim nedėlios vaka
re į Lietuvių Auditoriją ir ap- 
vaikščiosim metinę šventę. 
Taipgi pakalbinkit savo šeimy
nas, draugus ir* pažįstamus, 
kad ir jie butų kartu su mu
mis Auditorijoj. Lai gyvuojat 
kliubas- Iki pasimatymo.

—Anton Jūsas.

važiuoti. Bet žadėjimas nėra 
turėjimas, ir je.i ir atvažiuos, 
jau bus svečias, nebe namiš
kis.

Ar ateisite jo pamatyti, pas
kutinį gal kartą pasiklausyti 
ir sudie, ligi pasimatymo pa
sakyti? Aš ateisiu.

Stiprumas Gimdo 
Pasitikėjimą

Nepaprastas stiprumas musų Banko yra 
vyriausia priežastis, jo augimo. Daugelis 
žmonių, kurie gyvena net už Chicagos 
rybų, pasideda čia savo sutaupintus pini
gus.

Pamatu stiprumo musų Banko yra tas 
faktas, kad jau nuo pereitų metų Bankas 
prisidėjo prie vienos iš didžiausių ir stip
riausių finansinių grupių Chicagpje, Na
tional Republic Bancorporation.

Visas šios galingos grupes turtas kiek
vieną valandą yra musų Banko patarna
vimui.

Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sedemka, Jagminas, Rimkevičius, 7,a~ 
beito, Micketvicz, Laurinavičia, M et rikis, Adomavičia ir p-lė Laucaitė 

maloniai jums patarnaus.

diev tarei, ir nuėjai, užmiršęs 
rupesnius vargus...” O vis dėl
to, vienintelė ką turime, tai 
kad šioj trumpoj kelionėj su 
šypsena susitinkame, ir su šyp
sena, kartais ir su meilės aša
ra viens kita palydime. —J. P.

zinst 
kioje
Edvardo mirties 
laike jo 
buvome 
raminti 
tikėtu 
jata musų 
mų.

Mes nesurandame žodžių iš
reiškimui musų širdingos pa
dėkos visiems laidotuvių daly
viams ir iš gilios, nuliūdusios, 
bet dėkingos širdies, sakome 
visiems širdingiausią ačiū.

—Stasys ir Nastė Valančiai.

po vienbalsiai nutarta, paliuo- 
suoti Joną Yaką iš ėjimo pa
reigų kaipo Chief of Fire Dept. 
Tarne susirinkime paaiškėjo, 
kad tas jau nebe pirmas atsi
tikimas. Seiliaus, kada taip bu
vo, bet skundėja nestojo ant 
teisme, ir Yakas tapo paliuo- 
suolas.

Pamatysime kas atsitiks spa
lio 14tą, 1930.

Senas West Pullmanietis.



T

šeštadienis, spalio 4, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ačiū dievaitei Laimai, čia ne važiuoti. Bet žadėjimas nėra 
tik apie atsisvei- turėjimas, ir jei ir atvažiuos, 

jau bus svečias, nebe aamiš-

Vieša padėka

valandoje ir 
laidotuvių, mes tiesiog 
nustebinti ir sykiu su- 
tuo pasireiškusiu nesi- 
draugingumu ir užuo- 

draugų ir pažįsta-

Sakau, kad tik nelaimėje pa
žinsi draugą. Ir tiesa, sun
kioje musų mylimiausio sunaus 
Edvardo mirties 
laike jo 
buvome 
raminti 
tikėtu
jata musų 
mų.

Alės nesurandame žodžių iš
reiškimui musų širdingos pa
dėkos visiems laidotuvių daly
viams ir iš gilios, nuliudųsios, 
bet dėkingos širdies, sakome 
visiems širdingiausią ačiū.

—Stasys ir Nastė Valančiai.

Brighton Park
Kliubo susirinkimas ir 

pa rengimas

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo susirinkimas įvyks ne
dalioj, spalio 5 d. lygiai 12 v. 
pietų laiku, Liberty Grove sve
tainėj, 4615 So. Mozart St. Na
riai ir nori prisirašyti prie 
kliubo prašomi pribūti paskir
tu laiku, nes susirinkimą už
baigę turėsime, važiuoti į Lie
tuvių Auditoriją, kur nuo 5 
vai. prasidės kliubo vakaras.

Kai kurie iš narių, kad ir 
negalėsite atsilankyti susirinki
mai!, bet jau ant vakaro, tai 
turit būtinai atvažiuoti. Mus 
visų pareiga yra pasirodyti, 
kad mes gerbiame savo organi- 
zaciją-kliubą ir šiame svarbia
me momente suteikiam savo 
paramą, o parama tik tuomet 
bus gera kliubui, kuomet mes 
visi susirinksim nedėlios vaka
re į Lietuvių Auditoriją ir ap- 
vaikščiosim metinę šventę. 
Taipgi pakalbinkit savo šeimy
nas, • draugus ir* pažįstamus, 
kad ir jie butų kartu su mu
mis Auditorijoj. Lai gyvuoja , 
k Ii ubas- Iki pasimatymo.

—Anton J ūsas.

ATĖJO “Kultūros” No 
8. Galima gauti “Naujieno 
se”. Kaina 45 centai.

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite i

Northwestern 
Stove Repair 

Company
PATAISYMAI 

ir dalys dėl 
VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
G ASINIŲ PEČIŲ

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd
312 W. 63rd Street

176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

Juozas Babravičius

Sudiev ir ligi pasi 
matymo!

Mes 
ypatingai mokame branginti 
daiktą, atsitikimą ar žmogų, 
kada jo nebetenkame. Iš to 
kaikurie satyrikai ir pasidarė 
skaudžią pašiepą, kad lietuviai 
moka gražius nekrologus rašy
ti ir pagrabus kelti.

esame žmones

įpie pagrabą 
kipimą kalbume. Atsisveikini
mas nors tuo dar yra geras, 
kad jis palieka viįti, kada nors, 
kaip nors vėl pasimatyti. Nors 
tai nevisuomet beišsipildo...

Šį sekmadienį, spalių 5 d. 8th 
Street Teatre, 8 valandą vaka
ro atsisveikinsime su musų 
dainų-dainoriu, mylimu Juozu 
Babravičių. Mes mylįme dainą. 
Daipa yra nuo žiliausios seno
vės musų giminės džiaugsmų 
ir skausmų palydovė. Todėl mes 
.turime daug ir gerų daininin
kų, ir, reikia pasakyti, sulig 
musų išgalių ir supratimo juos 
mylime, kad ir nevisuomet mo
kėdami tai pasakyti ar parody-

Juozas Babravičius, ypač 
paskutiniais metais, pasidarė 
labai artimas musų draugas ir 
širdžių guodėjas. Po to 
kai Juozas patapo Ame
rikos pilietis manėme, kad 
jis liks su mumis ant visuo
met. Deja, jj gimtinės dausos 
atgal šaukia ir jau išvažiuoja 
ten nuolat gyventi ir dainuoti. 
Taip, jis prižada dar kada at-

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

Stiprumas Gimdo 
Pasitikėjimą

Nepaprastas stiprumas musų Banko yra 
vyriausia priežastis, jo augimo. Daugelis 
žmonių, kurie gyvena net už Chicagos 
rybų, pasideda čia savo sutaupintus pini
gus.

Pamatu stiprumo musų Banko yra tas 
faktas, kad jau nuo pereitų metų Bankas 
prisidėjo prie vienos iš didžiausių ir stip
riausių finansinių grupių Chicagoje, Na
tional Republic Bancorporation.

alingos grupės turtas kick- 
yra musų Banko patarna-

v įsas S1OS g 
vieną valandą 
vimui.

Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sedemka, Jagminas, Rimkevičius, "ža
belio, Micketvicz, Lautinavičia, Metrikis, Adomavičia ir p-lė Laucaitė 

maloniai jums patarnaus.

Peoples J^jational Bank
, and ^rust Company 

of' Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu. 
Susivienijęs su National Republic Bancorporation.

MALT TONIC - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
■ CNVIGORArtHG
■.00-3 >OR ■
• RIFVCSHINO
I oooo f o* r*‘ hoh*
FKEC LKIC*

___  .CHJCAO.OJ

I Jis yra rekomen- 
[dųojamas per 
[■ Dr,B.McNicholas 
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

'f&caoo'lL

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chięą^o

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana iląų’bor,, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Ihdiana Harbor 1627

Ar ateisite jo pamatyti, pas
kutinį gal kartą pasiklausyti 
ir sudie, ligi pasimatymo pa
sakyti? Aš ateisiu.

Musų Juozas jautrios širdies 
žmogus. Nemanome, kad ir 
jam bus lengva dainuoti “Si?

diev tarei, ir nuėjai, užmiršęs 
rupesnius vargus...” O vis dėl
to, vienintelė ką turime, tai 
kad šioj' trumpoj kelionėj su 
šypsena susirinkame, ir su šyp
sena, kartais ir su meiles aša
ra viens kitą palydime. —J. P.

Calumet Park
Byla Jono Yakas ir Viktorija 

Stankus, tapo atidėta iki spa-

lio (October) 14tą, kaip 1-mą 
valandą po pietų prieš teisėją 
Synankievvicz Blue Island III.

Jono Yako ir V. Stankus ad
vokatui reikalaujant byla buvo 
perkelta — iš Calumet park, 
nuo teisėjo Blackmoore prie 
teisėjo Synankiewicz ir ten 
pareikalauta jury. Rugsėjo 
(September) 30tą, Calumet 
parko seniūnai (Village Board) 
turėjo exh’a susirinkimą ir ta-

___________________ 1M 
po vienbalsiai nutarta, paliiįo 
suoti Joną Yaką iš ėjimo pa
reigų kaipo Chief of Fire Denti 
Tame susirinkime paaiškėjo, 
kad tas jau nebe pirmas atsi
tikimas. Seniaus, kada taip bu
vo, bet skundėja nestojo ant 
tci'smo, ir Yakas tapo paliuo- 
suolas.

Pamatysime kas atsitiks spa- 
lio 14tą, 1930.

Senas West Pullmanietis.

Rakandų, Pečių, Radio
DIDŽIAUSI BARGENAI

Pirkite Dabar Su Nužemintomis Kainomis

Parankiausis pečius, nes galima vartoti visokį kurą: kic 
tus ir minkštus anglis ir medžius. Išduoda didelę šilumą 
turi vieną iš dailiausių išvaizdą. Galima šildyti 5 ir ( 
kambarius. Kaina ..................................................

augs c tau

Skirtingų madų ir baigimų augš- 
čiausios rųšics Grojiklių Pianų lau
kia tamstų duoti progą parodyti 
jums šias didžiausias vertybes $675, 

dabat "ž 5225

GENERAL ELECTRIC Ra- 
dios šiuom sykiu parduodame 
su nužemintomis kainomis. 
Setai visi elektrikiniai 1930 
mados pilnai garantuoti. Pas 
mus galima gauti k-kitų iŠdir- 
bysčių Radios. Parduodame 
lengvais išmokėjimais. Senus 
setus priimam mainais.

Negirdėtos kainos ant seklyčios setų. 2-jų šmotų lininis setas, ranko
mis sutempti springsai moos filling $59.50 Keturi miegruimio 

tas ;r labai pigiomis
Drcsscrs ir Vanity laike šio išpardavimo

šmotai: galutinai užbaigtas, riešuto 
kainomis parsiduoda Lova. Chest 

kaina ............

sėdvnėm, dvieju

$59.50

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS. Chicago, I1J. šeštadienis, spalio 4, 3930

TTI ‘09VDIH3 
")S 9S9T

SU1H01HV7I1N0M
OMVLVIS nwvw

SVRTHA HdSSOf

CHICAGOS 
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Kaip ponia karvė su gubernatorių pietavo William R. \Vawes, buv. asso- nusipirk typewriterį. 
ciacjjos preaidentu, savo bosu 
Pabst ir gubernatorių Kohler.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

FSOZ *>Uu4d

1 TIKRAS PIGUMAS i
TIK 7 5 CENTAI už išvalymą ir 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam iš 
namu ir nuvežam į jūsų namus • 1

MES TAISOM ČEVERYKUS. i
| Vyrams puspadžiai ir užkulniai
! už $1.00.

Moteriškiems TIK 85 CENTAI. |
1 ger.is materijolas. i

Valome skrybėles iš senu naujas j 
padarom LIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME.
PAŠAUKITE

G.G.Cleaner and Dyer
1755 W. 47th St.
Tel. Boulevard 8009

JV,_______________________ z

A. BITINO

Kokie tipai Chięagoj 
laisvai gyvena

rl iktai vieno gengsterio 
biografija

f Sugautas ir atvestas teisėjui 
Lyle aštuntas iš 26 stambiąją* 
g-engstorių, James Sammons. 
Tas barni'tas turi 30 metų kri
minalo praktiką tiek gausingą 
nusikaltimais, kad i jaučio odą 
netilptų. Štai jo 

1900 metais, 
nuteistas kalėti 
paleistas.

1904 
į Joliet 

1904 
tas už

vasario- 27 d. 
už plėšimus ir

m. vas.

Paminklų Išdirbystė
Vienatinis Lie- \ 
tuvis Vakari- a 
nėse Valstijose 
išdirba Euro- $ i £ 
piškus ir A- JjF 
rikoniškus ak- Au. 'ii
menius pamin- UttL
klus. Pasirin-*«EL|^YvQJlRrCr 
kimas didžiau-^W^^^'uTVXV^BO 
sias. Kainos 
pigiausios. /.

Pirmas prie- 
šais šv. Kaži- 
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu 
3958 W. lllth St., Chicaeo, III.

Tel. Beverlr 0005

i Kalėdoms, Naujiems 
Metams

i Pasveikinimus '
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi-' 

j šokiausios rūšies pasveikinimų arei- > 
nančioms Šventėms.

Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa- 

i sveikinimų su margais konvertais, su : 
| jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.1 

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

, CHICAGO. ILL.

ir

ELGIN

and accuracy

cash

tno yra 

rodomas 
Elgin. 
išpuoštas 

čiu

Brangmenų gražu- 

viršuj pa- 

gražus 
A rtistiškai 

švelny-

graviravimu. 
Užtikimas laiko

rodytojas, kaip ir 
nepaprastos vertės.

Parduodam ant išmokėjimo arba
— kaina ta pati. 

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

J. A. Kass Jewelry
Savininkas '

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St.
Prie pat Archer Avė. 

CHICAGO

10 d. pabėgo

4 d. pagau-

18 d. nuteistas 
kalėjimą už plėšimus, 
m. gegužės 28 d. teis- 
žmogžudystę ir nuteis
inti birž. 17 d.

1964 m., birž. 16 d. pasmer
kimas pakeistas amžinu kalė
jimu.

1907 m., sausio 
iš kalėjimo.

1907 m., spalio 
tas ir grąžintas į

1923 m., birželio 28 d. baus
mė dovanota ir paleistas.

1926 m., sausio 28 d. panai
kintos prieš jį bylos.

1926 m., birželio 19 d. 
imtas už plėšimus. Rastas 
kaltu”.

1926 m., 
areštuotas 
nutraukta.

1926 m.,
tardymui.

birželio 25 d. 
už plėšimus.

su-
ne-

tuotas
1927 m

spalio 16 d. byla 
paleistas.
liepos 12 d. arės- 

pasikėsinimą nužu-

lapkr. 13 d. areš- 
Paliuosuotas.

aug. 12 d. nuteistas 
įkalėti už likerio prekybą.

1928 m., 
i panaikinta,

1930 m., 
tuotas už 

jdyti ir už rastą uždarą šaudyk
lę. šiomis dienomis areštuotas 
jir padėta^ po $50,000 bondsu. 
‘Kaltinamas už valkatavimą.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
/L Dezaininimas ir siuvimą? 

dreshj moka didelę alga. 
Jus eralite išmokti šio ge- 

M'yK rai apsimokančio užsiė- 
rt^ino i trumpa laika. Di- 

. L>. AB olomos išduodamos. Ra- 
I lykite dėl nemokamos 

—-A knygelės.
master college 

j : 4 Jos. F. Kasnicka.
Principalas

190 N. State SU k. Lake St. 10 fl.

Ar Girdėjai,
Kad Chicagoje gali gauti iš Lietuvos 

atgabentų prekių

BIRUTĖS geriausios rūšies saldai
nių. iš serbentų, agrastų, ir kito
kių vaisių, bei uogų sutaisytų.

STRIMELIŲ galima gauti dabar, 
jos yra labai skanios, minagu ir men
kių gausime vėliau.

Taipgi galite gauti gintaro karo- 
i ų, ir 
lykčlių.

pa-
Lie-

O

Paveikslėly matoma madam 
Pabst Creator Korndyke Heat- 
her, karvė, juodai-balto satino 
kailiu apsivilkusi ir 
motomis pusnagomis, 
pietus su Wisconsin 
toriu Walter J. Cohler
aukštais svečiais La Šalie vieš
buty, Chicago.

maniku- 
valganti 

guberna- 
ir kitais

garsenybės 
pereitą trc- 
hotelyj, di- 
kaip svečiai

Dvi VVisconsin 
dalyvavo pietuose 
čiadieni La Šalie 
džiojoj balių salėj,
Chicago Association of Com- 
merce. Viena garsenybė buvo 
gubernatorius W. J. Cohley ir 
kita garsenybė, Milwaukee far- 
merio karvė.

Madam karvė, nežiūrint savo 
vertybės ir gero tualeto, kas 
paprastai ponioms priduoda 
daug drąsos ir ambicijos, buvo 
kiek nerami ir susirupinusi 
stovėdama vainikais papuošta
me tvarte prie didžiojo kalbė
tojų stalo galo, kai gubernato
rius ir kiti svečiai sakė prakal
bas, girdami jos ypatybes ir 
išskaičiuodami jos didžius nuo' 
pelnus tautai, duodant tūks
tančius kvortų gero pieno ir 
sviesto.

Madam Heather (karvė),, su
lig gubernatoriaus pranešimo, 
yra tikra pieno faktorija. Ji 
viena pati per metus duoda po 
25,000 svarų pieno. Ji, (nors

leidės nemėgsta, kad jų metus 
viešai pasakoja) yra 5 motu 
amžiaus ir sveria 1,400 svarų, 
Ir treti metai yra laimėtojai 
visų trofėjų karvių sporte. Vie
nu laiku per vieną savaitę ji 
davė 364 svarus sviesto ir 692 
svarus pieno. Bendrai per 
kiaurą motą kasdien ji duoda 
l)o 50 kvortų pieno.

Ji tylėdama sutiko nusifoto
grafuoti (įrauge (iš kairės) su

Metropolitan
State Bank

(“Roll of Honor” Bank)
Penkių Garbingųjų Bankų Skaičiuje

IR jus žinote, ką bankui reiškia būti 
' * Garbingųjų Bankų skaičiuje? Ka
dangi Metropolitan Statė Bank vra, tų 
Garbingųjų Bankų skaičiuje ir . kadangi 
Metropolitan State Bank yra lietuvių ban
kas, tai kiekvienas lietuvis apie, (ai priva
lo žinoti ir turi pamato tuomi didžiuotis.

Tik vienas bankas iš penkių tegali pa
irti į "Roll o/ Ilonor".

Yra taip: Depozitorių apsaugojimui 
valdžia iš visu bankų reikalauja atidėti 
tam tikrą sumą kaipo atsargą. O Metro
politan State Bank padėjo atsargos fon
dai! penkis sykius daugiau, negu Illinois 
valstija reikalauja . Toks banko stovis 
reiškia didesnį depozitoriams saugumą, 
negu paprastame banke.
Metropolitan State
Bank mokėjo 
sistoti j “Roll
Honor”. Tai su
prantama, kad ta
me banke visi rei-

at- 
bf

kalni kuogeriau-
sia vedami. No-

Lietuva reikalauja Amerikiečių 
ramos. Pirkdami ir vartodami 
tuvos išdirbinius suteiksime jai 
paramą.

Norėdami gauti Lietuvos prekių vi
sados kreipkitės pas V. M. Stulpiną, 
bet kuriems pertoli atvažiuoti, tai 
reikalaukite savo apielinkėj aptiekoje, 
saldainių krautuvėje, grosernėj ir bu- 
černėj.

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Tel. Vittory 6122

šio bankinio 
tarnavimo 
pas mus.

pa- 
ateik

Metropolitan 
State BanK

2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.
Valdžios ir Clearing House Priežiūroj’.

Kapitalas ...................................... $200,000.00
Surplusas ir Nepadalytas' Pelnas $300,000.00

Lietuvių Valanda
Kas Subatą^iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Kas Kctvergą iš Stoties WHFC 14 20 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemos Kainos ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

^9

Televisinn
Naujas > RHILCO BABY
GRANO RADIO $49.00
Naujas CUB RADIO su 
viskuo už ............. $69.00
ATWATER KENT RA-
DIO su tūbomis už $39.00

LEN.GVŲS

A'flu ja 
ŠINA
Nau jas

SKALBIMUI MA- 
tiktai už ....$99.75 
PIANAS Grojiklis 

................... $98.00
Naujas BABY \GRAND 
Pianas už ........ $195.00
Naujas RADIO ir Victrola 
Kombinacija. 10 tūbų 
už ......................... $98.00

IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 4 705

JUOZO

BABRAVIČIAUS
I I

PASKUTINIS
Koncertas

CHICAGOJE
Po šiam koncertui J. 
Babravičius išvažiuoja 
Lietuvon prie Lietuvos 
Valstybinės Operos.

DALYVAUJA:

Ona Biežis 
Povilas Stonis 

Kostancija 
Babravičienė 

Jonas Bijanskas 
Sylvija Sabonis

Pradžia 8:15 vai. vak

9N

palio-October
Eighth Street Teatre

prie Wabash ir Eighth Street gatvių.

1S30

\i i -: r i n i s i Nedelioi, Spalio-Oct. 5,1930 
KONCERTAS ir BALIUS | CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOS ŠIT

Rengia LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS B 3133 South Halsted Street
(kerbiamieji ir Gerbiamosios:— gS i

Malonėkite atsilankyti į musų kliubo rengiamą vakarą; bus gražus programas, puiki muzika se Durys atsidarys 5 vai. vakare, programas prasidės lygiai 6 vai. vakare. Programą išpildys “Birutės” 
šokiams, užkandžiai ir gėrimai. Taigi ne tik kad turėsite geriausią progą pasilinksminti kartu su s= choras po vadovyste M. Yozavito. Po koncerto šokiai. Muzika M. Yozavito.
mumis, bet ir susipažinsit su musų didelio kliubo nuveiktais naudingais darbais.

Kviečia visus atsilankyti Lietuvių Keistučio Paielpinio Kliubo KOMITETAS. ■ TikietaS ant Pl’Ogramo 75c, ant Šokiu 50c.



šeštadienis, spalio 4, 1930

CfflCftGOS 
ŽINIOS

CHICAGOJ JAU KAIP 
SOVIETU RUSIJOJ

Kaip bedarbiai miega 
“Hoover viešbuty”

Penkiolika šimtų bedarbių vyr 
rų apsirinko nakvynei vietų, 
atvirų gatvę, ant Michigan avė. 
tarp \Vacker Drive ir Lake' st. 
Jiems .vietoj * lovų ir pagalvių 
tarnauja surinkti popieriai, vie
toj šilto apklodo viens kito kū
no šiluma, susiglaudus.

“Darbo ir už pinigus nega
lima gauti nusipirkti”, sako be
daliai. Nakties melu čia tikras 
liogeris; vieni miega susirietę, 
kiti ugnis kūrena, dar kiti kru
ta, vaikščioja, šaltį ir ežero 
drėgmę kęsdami. Rytmečiais 
jiems atveža kiek maisto ke
letą.- Noflthside- hotelių susita
rę. Bedarbiai stoja į ilgas eiles 
gauti duonos, sriubos, kavos. 
Tą vietą bedarbiai praminė 
“Hoover hoteF?.

Thompson vėl kandi- 
dttos p majorus

l*ranesama, kad Chicagos 
majoras Hale Thompson, kurs 
dar yra vakacijose, grįžęs žan 
da vėl pradėti kompaniją ket-* 
vir tarnu terminui Į majorus; ir

dr. p. p. Šimaitis'
NAPRAPATAS

meriu’

Rengiasi išvažiuo-

iki 
tebėra

po nu-

California, kurie 
žadat eit gydytis, 
pasiskubin kit 
daktaras

2346 WEST 69 
Valandos nuo 9 iki 1 1 iš ryto, 6 
* iki 9 vak. ir pagal susitarimą 

Tel.1, Hemlock 1881
i......... .  ............. m . .............  

VVALTER SAVICKAS

g. Persiskyrė su šiuo pasauliu
I spalio I dieną. 9 valandą vakare.

1930 m. sulaukęs 3 7 m. am- 
džiaus, gimęs Trakų apskr.. Merki- 
į^nė* parap. Amerikoj išgyveno 1 8

metų. Patiko dideliame nuliūdi
me pusbrolį. Omaha. Nebr. ir 

/draugų.

Laidotuvėmis rūpinas draugas
Mikas Dišttiris;

Kūnas pašarvotas, randasi J. J. 
^-Lulevičiaus koplyčioj- 3 103 So. 
I Halsted St.

įvyks subatoj. spa- 
2 vai. po piet iš 
nulydėtas j Tautiš-

Laidotuvės 
lio 4 diėną.

•'* koplyčios bus
* kas kapines.

.. Visi 
. minės, 

n nuoširdžiai kviečiami 
^laidotuvėse ir suteikti 
*tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Draugai ir Pažįstam i.
V
•I Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rios-- LuIeVičius. Tel.- Victory

Walter Savicko gi- 
draugai <r pažįstami esat 

dalyvauti 
jam pąsku-

Mll.AKNISANTANAS

šiuo pasauliu
1 valandą ryte.

Persiskyrė su 
•(spalio 1 dieną.

1910 m*> sulaukus 54 m. amžiaus, 
gimęs Rokiškio apskr.( Jūžintų 
valse.. Bajoriškių kaime. Amerikoj 

3 išgyveno 21 metus. Paliko dider 
liatne nubudime artimus draugus, 

mo Lietuvoj 2 sūnūs — Leoną, ir 
s Petrą. Kūnas pašarvotas, randasi 
-į 3802 Main St.. Indiana Harbor,

Ind... Prusieckio koplyčioj.

P Laidotuvės įvyks panedfly. spa
lio 6 dieną. 12 .vai. po< pietų iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

, Visi a. a. Antano Milaknio. gi- 
e minėt, draugai ir pažįstami esat 

J. nuoširdžiai kviečiami > dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

B Nuliūdę lieka.

Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi draugas 
Povilas Rjškevičius.

jau jo apmokamieji leitenantai' Cinema Art
pradėję propagandos kampani
ją-

Majoro priešininkas demo
kratas Michael L. Igoe pasakė 
“Chicagos visų svarbiausias 
klausimas dabar yra ar ir atei
ty šis miestas bus gengsterių 
valdomas gengsterių majorui 
Thompsonui viešpataujant”.

Abelnai sakoma, kad Thom- 
psono kandidatūra ketvirtam 
terminui į ntajorus yra dar 
šiurpesnis dalykas, kaip visi 
bedarbės, prohibicijos ir aukš
tu taksu klausimai i krūva su
dėti.

.Kultūros 
Kertelė
Mongolai prabilo

“Kinijou Ekspresas” Cuema 
teatre

šia savaite pradėjo eiti

PETRAS URBUT1S

III. 
gi-

4605 South

įį Persiskyrė su šiuo pasauliu 
j spalio 1 dieną. 4:55 valandą va

kare. 19 30 m., Springfield, 
sulaukęs 44 metų amžiaus.
męs Tauragės apskr.. Gaurės pa
rapijoj. Žaltriškių kaime. Ameri
koj išgyveno 18 metų. Paliko 

a dideliame nuliudime 2 pusbrolius 
, —- Nikodemą ir Vincą, brolienę

Oną Petraitienę. 4 pusseres
Oną Jankauskienę. Marijoną Bart- 

H kienę. Agotą Gaižauskienę ir A- 
neię Tranelenicnę ir gimines. Lie
tuvoj tėvą Juozą, brolį Juozą ir 

“ 2 seseris — Oną ir Agotą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 
Hęrmitage Avė.

* Laidotuvės įvyks 
SMlio 4 dieną. 2:00 
įkiš Eudeikio koplyčios bus 
įdėtas-į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Urbučio
-» nes. draugai ir pažįstami esat nuo- 
»f širdžiai kviečiami dalyvauti laido

tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbroliai, Brolienė, 
Pusseseres

subatoj. i spa- 
val. po pietų 

nuly-

gitm-

ir Giminės.

Laidotuvėse 
rius Ėudeikis.

patarnauja grabe
lei. Yards 1741.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

DOMICĖLĖ NEFFIENE
(Po tėvais Kavaliauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 6. 1929. Buvo sulaukus 43 me
tų amžiaus. Kilus iš Bernatonių kaim.. Panevėžio par. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Vladislovą, sūnų Vladislovą ir dukterę Genovaitę.

Metinėms a. a. Domicėlės mirties sukaktuvėms paminėti trejos ge
dulingos Šv. Mišios bus atlaikytos Aušros Vartų par. bažnyčioj. Spalio 
6 d.. 19 30, 7:30 vai. ryte. Į tas pamaldas širdingai meldžiame atsilankyti 
gimines, draugys, pažįstamus ir kaimynus.

Bcgailestinga mirtis išplėšė mums mylimą moterį ir vaikų motiną. 
Kožną mielą valandėlę tebesint u musų akyse ir širdys musų negali nusi
raminti be brangios moterėlės ir motinėlės. Kur cinam, kur žiūrim vis 
nesutinkam. Ak Dieve brangus, kad mes pamatyturaėm savo brangią moti
nėlę. Apšviestų mus, kaip saulė iš daugaus. kad apšviečia kalnus ir kal
nelius. Tada kožnas vienas yra linksmas ir laimingas, sulaukęs saulės 
spindulių. Taip butų linksma sulaukus savo brangios motinėlės. Suramin
tų ji nuliudusias širdis. Bet šią valandėlę ak brangi motinėle ilsėkis šitoje 
šaltoje žemelėj. Jau mes tavęs nebesulauksime — mes už dienos ar kitos 
pas tavę nukeliausime. — Nuliūdę,

VYRAS, SŪNŪS, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijiruą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas.

1 Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ka 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 tyte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 tyt. iki 1 v. 
42110 West 26 St., kampas Keeler A ve.. Tel. Cravrford 5573

Theatre, 151, E J 
Chicago Avė. naujas, ką, tik pa.- 
darytas dar pirmas savo rųšies 
filmas “China Express”. Tą 
filmą vaidino patys kiniečiai. 
Jame yra rekorduotos visos 
dabartinės sąlygos tolimuose 
Rytuose, apie kuriuos mus pa
siekia tik neaiškus atgarsiai. 
Tame filme pirmą kartą žmo- 

' nijos istorijoj Mongolai prabilo 
' Vakarų pasauliui. Veiksmas ir 
scenos yra tiek savotiškos, už
imančios ir naujos musų supra*- 
timui, kad žiūrėtojai * jaučiasi 
gyvi perkelti į toliomosios Ki
nijos šalį ir pastatyti i tos ša
lies gyvenimo sąlygas.

Vizitas į rusų koloniją

Chicagos ir Northwestern 
universitetai turi tam tikras 
rekonciliacijos grupes, kurios

PAULIKIENĖ 
po tėvais Kibelaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 2 dieną. 5 valandą ryte, 
193 0 m., sulaukus 54 metų am
žiaus, gimus Taurags apskr., Kvė
darnos parap., Guvanių kaime, A- 

; merikoj išgyveno 3 0 metų, pri- 
klausė prie Šv. Onos draugijos.

,.v Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Antaną, 2 sūnūs — Stanislovą ir 

L Juozapą, marčią Petronėlę, anū
kę Delorcs, dukterį Marijoną Ūse
lis. brolį Petrą ir brolienę, seserį 
Marijoną Vainauskienę, švogerį 
Petrą, pusseserę Pauliną Račevičie- 
nę ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Antaną ir brolienę. Kūnas pašar

ai votas, randasi 6809 S. Rockvvell 
it Street. /

Laidotuvės įvyks panedčly, spa
lio 6 dieną, 8 vai.' ryte iš'namui 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažnyčią, 
Brighton Parke, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 

y sielą, o iš ten bus nulydėta j'šv. 
’■ Kazimiero kapines.

Visi a. a, Onos Paulikicnės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 

( nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras:* Sumiė; Marti, 
Duktė, Brolis, Brolienė, 
Sisiio, Š vogė ris, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Telefonas

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

organizuoja ekskursijas i įvai
rių tautų Chicago j kolonijas. 
Su šiais mokslo metais pirma 
ekskursija. įvyksta šiandien, 
šeštadienį, spalio 4 d. į rusų 
koloniją. Ekskursijai gali pri
sidėti bile kas nori. Važiuo 
jautieji su N. W. un-to. grupe 
turi susirinkti ant Davis “L” 
stoties lygiai 1 vai. p piet, ir 
prisistatyti vadovui Krank Or- 
man Beck. .i

Pirmas sustojimas bus 1400 
Augusta St. Chicago, kur Mrs.- 
Agnės Jaąues papasakos savo 
naujus įspūdžius iš Rusijos. 
3:30pp. bus apsistojimas Rus- 
sian Workers name, kur Mrs.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

, Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

2314

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevek 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS •

s. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

1439

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
’dcl, kad neturime šš- 
,laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3 161

į IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724 Lietuviai Gydytojai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

r 3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Ėudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201-

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

’.i r 
patąr- 

diena ir 
visose 

dalyse, 
pagel-

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Vark 797

Rodriguez papasakos apie Ru
sijos moterų emancipaciją ir 
Stolar—apie “kryžiaus kanj 
prieš religiją šiandien”. 5:15 
pp. papietavę rusų kooperatyve 
ekskursantai lankysis rusų 
cerkvėj, kur pažiūrės pravosla
vų ritualo; po to aplankys ra
dikalų darbininkų knygyną, ir 
vakare Russian Workers name 
bus vakarėlis su balalaikomis, 
kazokų šokiais ir komsomolo 
demonstracijomis.

\ _____

Bernard Petkas 1
Pilnas Pasirinkimai f

Vyriškų papuošalų, geresnčs 
šios, didesnios verčios, ne

rijusių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius! 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas, Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vaL po 
pietų.’

Kainos pigiau kaip kitara
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10---- 4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pasDr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė. 

Tel. Yards 4317

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L. Davidonisjtf. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai ryte;
nuo 6 iki 8* valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė, 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
1 3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St.

VAI.ANDOS:
uuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

___ Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki '4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So, Athland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prosptfct 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

A. M^)NTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vlr<fnla 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858 •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

A. Kė Rutkauskas, M. D.
4442 South Westrrn Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A1; P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j nauja vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Dopositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bank* 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St.? Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų.

nuo 6 iki 8 vai. vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Phone Armhage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

( Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu^ 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 'South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vaL Nedel. nuo 10 iki U-
Rez. Telephone Plaza( 3202

» i . —■"1 i

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai1 ♦

K. G UGI S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

; Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1761 Tel. Randolph 0331 
Valąndos i*uo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Phn., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakartis nuo 6 iki 9 vai. 

PHone Boulevard 3 697 
3315 South Halsted St.

J? Pr^AITCHŪŠ 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 Kast 107th St.
' Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ta.?lak1?
ADVOKATAS ✓

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sis. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2J17 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
----- o-----

TcL Randolph 51307

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd Si.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 

o--------

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockw*>ll SL
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiška parapija rengia 

Maskų Balių, spalio 4 d., 1930, 7 v. 
vak., parapijos svetainėj. 3^01 South 
Union Avė.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas 'įvyks 
pirmadieny, spalio 6 d., 7:30 vai. 
vak., Mark White Sąuare Park, 
Engine Room svet., Halsted ir 3C 
gat. Visos narės atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

, Sekretorė. ’

CLASSIFIED ADVERTISEM E N T SJ
Financial

Finansai-Paskolos
Personai

Asmenų Iešką

Roseland

Draugijos Šv. Petrčnelės susirinkimas 
atsibus nedėlioję, spalio 5 d., 1 vai. /po 
pietų, šv. Jurgio parapijos svet., 32nd 
Place ir Auburn Avė, Narės malonėkite 
atsilankyti. O. Kliučinskaitė, rast.

Rytoj, spalio 5 d. Fernvvood 
Park prie 104 St. ir S. VVallace 
st. Golden Stariečiai los beis
bolą su Fernvvood jauktu. Pra
džia lošio 3 vai. po pietų.

Boselando sporto mėgėjai 
užsiinteresavę. Kas bus laimė
tojai? Stariečiai ar Fernvvood 
— abudu jauktai geri beisbolo 
lošėjai, taip kad ir gudriausis 
spėjėjas neapsiima pirm laiko

T(xiel Koselandas visas pasi
rengęs atsilankyt lošio pažiūrė
ti. Fernwood Park daili vieta, 
ir geras daimantas dėl beis- 
bol lošimo. N.

DAKTARAS A. DELUCA PATVIR
TINA PASTEBĖTINUS IŠGYDIMUS 
SU PAŲELBA ASŲEROTHERA- 

PIJOS.

Skaitytojai turbut tikrai skaitė ar gir
dėjo apie garsų Ispanijos Daktarą Asue- 
ro, kuris sukėlė didžiausį susidomėjimą 
Europos presoje nepaprastais 
mais savo specialiu gydymo 
Delei didelio skaičiaus išgydymų šiuo 
metodu, jis yra nuolatos apgultas dide
lių burių kiekvienos klesos pacientų, 
kurių kiti negalėjo išgytyti ir kurie da
bar tikisi susilaukti pagelbos nuo savo 
ligų. Jis turi daug kolegų įvairiuose 
miestuose. Kad atsakyti į daugelį duo
damų klausimų, Dr. Asuero buvo pri
verstas įsteigti informacijų biurą. Pir
mi sėkmingi eksperimentai “Fiziologine 
Asuero-therapijos”, taip pavadinta auto
riaus vardu, buvo padaryti šv. Antano 
ir Raudonojo Kryžiaus 
Sebastian mieste.

DR. A. DELUCA yra 
tojas, kuris praktikuoja šį gydymą Chi
cagos mieste. 3701 West Division St. 
Daugelis pacientų eina pas jį. Nesenai 
jis turėjo pasikalbėjimą su Kvienu žur
nalu, kurio svarbesnes vietąs čia paduo
sime:

išgydy- 
metodu.

ligonėse, St.

pirmas gydy-

sužinojau , kad niekurie iš mano pacien
tų, kurių padėtis buvo skaitoma neiš
gydoma. nuvyko į Europą gydytis pas 
šį garsųjį daktarą, sugryžo išgydyti, aš 
nusisprendžiau prisirengti taip, kad ga
lėčiau žinoti ir tiksliai praktikuoti šią 
Asuerotherapiją. Tą aš padariau tiks
lu surasti ir nuspręsti kiek yra tiesos 
tame, kas atsitinka — aš esu pagalios 
pasitenkinęs matydamas, kad mano pir
mieji stebėjimai ir nuomonės pilnai pa
sitvirtino.”

Į žurnalisto paklausimus apie vartoji
mus gydyme metodus, Dr. A. Deluca 
maloniai tęsė:

"Dr. Asuero atliekama procedūra nė
ra išdeginimas (kauterizacija) trigemi- 
nalio nervo, kaip klaidingai yra mano
ma, bet susideda iš suradimo opiausių 
vietų jų galūnėse ir tada paakstinimo jų 
pagelba specialiai išrasto virbalo su tin
kamo stiprumo elektros srove. Tuo 
pasidaro stiprios, plačios reakcijos, ku
rios išsaukia išsivystimą naujų energijų. 
Tai ir yra paslaptis išgydymų — su
stabdymas skausmų, pakeitimas organų 
funkcijų — tečiaus nepadarant anato
minių pažeidimų”, /

Iš kitos pusės ši beskausminė proce
dūra, pašalindama medikacijas, yra visai 
nekenksminga ir beskausmė, jei ji yra 
vartojama atsargiai, eksperto operato
riaus. kitaip ji gali pasidaryti pavo
jinga.

Pats Dr. Asuero karštai rekomenduo
ja savo kolegoms ne deginti, bet var
toti tinkamą stimulą, švelniai paliesti 
tik pačias opiausias vietas. Mano nuo
monė yra, kad pagelba Asuerotherapijos 
galima pasiekti netikėtų pasekmių: bū
tent. sustabdymą skausmų, pilną ir pat
varų atsteigimą prarastų funkcijų, te
čiaus išėmus organiniuose atsitikimuose.

SLA 260 kuopa laikys savo oertai- 
ninį susirinkimą ateinantį sekmadienį, 
spalio 5 d., 2 vai. po piet. Malonėkit 
visi nariai atsilankyti, nes bus daug 
svarstymo. Susirinkimo vieta K. J. Ma
ciuko svetainė, 2433 W. 69th St.

Valdyba.

- Simano Daukanto 
mėnesinį susirinkimą 

12 vai. die-

Bridgeportas. 
Draugija laikys 
sekmadiėny, spalio 5 d., 
nos. Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 S. Halsted St. Nariai bū
tinai malonėkite dalyvauti, nes randasi 
naujų reikalų svarstymui. Taipgi priva
lote apsimokėti savo mokesčius.

P, K., nut. rast.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Wcstern Avėnue
Tel. Grovchill 1038

RIMTAI mąstantis vyras, ne jaunes
nis kaip 3'5-50 metų amžiaus, norintis 
pratiesti savo ranką jaunai 23 metų am
žiaus latvaitei, vidutinio ūgio, tamsių 
plaukų, ir tuomi pagelbėti jai įkūnyti 
savo svajones apie tą tolimą įdomią 
naująją tėvynę. Prašau rašyti tik tuos, 
kurie yra rimti ir suaugę. Rašykite ang
liškai. Miss Victoria Zahle. Jauna Juhr- 
malas iela 48, Liepaja, Latvia.

Jb^urnished Rooms
IŠSIRENDUOJA šviesus 5 kam

barių flatas elektra ir vanos, pigi 
renda, 3934 So. Rockvvell St. Tel. 
Lafayette 5277.

PASIRENDUlTj A kambarys, ga
ru apšildomas, $10 j savaitę vienam, 
dviem mažiau, su valgiu, ar be val
gio. 5939 S. Rockwell St., 2 lubos.

ŠIUOMI pranešu 
liau savo biznį iš 3253 
į 809 W. 37 St. Louise

kad aš perkė- 
Normal St 
Montvidas.

129 kuopos 
įvyks* spa-

18-tos kolonijos SLA 
reguliaris susirinkimas 
lio 12 d., G. Chemausko svet., 1900 
S. Union Avė., 1:30 vai. po pietų. 
Visi nariai nepamirškite, kad susi- 
sinkimai yra perkelti iš pirmo ne- 
dėldienio į antrų nedėldienį.

Valdyba.

Am. Piliečių Janitorių Liet. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 5 d., 8 vai. vakare, p. Ercus 
name, 6227 Ellis Avė. Visi kliubo 
nariai esate kviečiame atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių, kurie nori 
būti draugais ir veikti išvien.

• . Kliubas.

Noriu Atkreipti Auto 
mobilistų Atidą

Artinantis žiemos šalčiams, 
jeigu autas netvarkoj, tai ant 
kelio pasidaro labai daug * ne
smagumų. To visko norint iš
vengti, reikia kreiptis pas ge
rą, sąžiningą ir patyrusį me
chaniką. Vienas iš jų randasi 
White Sox Motor Sales, kuris 
jums patarnaus bile kada — 
dieną ar naktį, tik pašaukit

Boulevard 8642
J. MENZORUS

610 W. 35th St.

BpeciallBtM rodyme chronllkų ir aaujų 11. 
rų. Jei kiU oecelėjo jumle Itrodytl. •tailaa- 
kyklt pa* mane. Mano pilna* lieraaminaTl- 
maa atidenr* juaų tikrų lirų ir jei M »p*i- 
uuaiu ju* rodyti*, avelkata jam* rarry* Bb 
kit pa* tikri 
kur ir ka* 
po

20

a įpėdaUita. kuri* sekiau* jurų 
_____ jum* skauda, bet pato paaaky* 

raluttoo Iteeramiaavlmo—kae juau rra

Dr. J. E. Zaremba »
W. Jackson Blvdn netoli State St 

Kambarya 1016 
Imkit elevatorin 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedl 

linf nuo 10 rvto iki 1 no olėta

2-rų Sukaktuvių Išpardavimas
■ Prasidėjo Spalio 1. Baigiasi Spalio 11, 1930

Didelis sutaupimas ant visoj šaly pagarsėjusių Radio

■ PHILCO — ZENITH — CROSLEY, ete
šis pilnas 7 tūbų Radio su tikru Dy- 
namic speakeriu, viskas viename nedide
liame patogiame kabinete.

* iji
be tūbų

Phhao

tiktai

IB AB Y GRAND 
RADIO

Radio Tūbų Išpardavimas

Skolinam'Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

..... 59c

..... 89c

.... 98c

. $1.35

C224 Screen Grid
C-227 .....................
UX245 .................
UX171-A .............

$1.98
1.32
1.19
1.29

UX201-A
UX226
UX28O ..
UXI99

Ateikite ir pamatykite TELEVIZIJĄ 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vak. 
Pirkite iš mus — ir skirtumą pasidėkite bankan.

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE
“THE HOUSE OF SERVICE”

■ 4916 W. 14th Street, 2437 W. 69th Street
■ Tel. Cicero 1329 Tel. Hemlock 9137

Atdara vakarais iki 10

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIE D ADS.
Į ■ . ... ....................................................................... ...

Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

KINIMUIKEIKIA VYRŲ IŠSI
AUTOMOBILIU AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbai kol 
nokinsitės ir dar geresnis kaip iš
noksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
tplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knvgvedystės. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
■cisterna stebėtinai arreitrU užbuieriama 
<» radini mokai* i devvnis mSnesiuB.- 
mgŽtesni mokslą I vienus metus. Ame* 
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir lums padėsime 
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose ansišviete

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas
3106 S. Halsted St

CHICAGO. 1IJK

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO

vlaloTojam. Popieruojam
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Vieton 7261, Res. Hemlock 1292

b

AR REIKIA* .JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
ių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 

St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jusu.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

B o uleva rd 6520 Rea. Yarda 4401
NORKUS &,C0.

l'erkraustom rakandus, pianus ir 
•okius biznius, taipgi iš miesto I 
miestų. Teisingas patamavimn*

1706 W. 47th St
CHICAGO

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir

6127 So.* Maplewood Avė., 
CHICAGO. ILL.

LUMBERIS — 20-50% nuolaidos: 
Durys $1.90. Shiplap $3 5 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7. 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lttmber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lurnp $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

TĖMYKITE
Mes darome moterų ir vyrų naujus 

rubus, valome, taisome, perdirbame kai
linius, pagal vėliausios mados, labai 
giai, už tai, kad storo užlaikymas 
kainuoja.

L .ENDROLES,
6 5 33 So. Fairfield Avė.

Tel. Prospect 3680

pi- 
ne-

Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estete kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Paskolos suteikiama 1 viena diena 
2-RI MORG1Č1AJ

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT.
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PINIGAI
$800Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

sumos
Einance Corporation 

of Illinois
I o valstijos priežiūra 
>*04 S. Kedzie Avė. 

--- -o ......

------- 0-------

CASH $6000.00
Privatis. žmogus 

Duos dėl pirmų morgičių 
Atsišaukti galima per telefoną

Victory 1266
“Lietuva”

Pianos

NEPAPRASTI 
PIANŲ BARGENAI 
SEKAMA SAVAITĘ
Kelt gerai žinomų,- išdirbyščių pianai, 

nesenai priimti mainui ant naujų Cono
ver Grands, bus paaukoti panedėlyj už 
kainas nuo $75 ir j aukš. šie instru
mentai buvo rūpestingai peržiūrėti 
sų šapos foremano, kuris praneša, 
jie yra verti $ 15Q. /

KITI SPECIALAI
Croeger Upright 
Cimball Upright 
Vose Upright ....
Conover Upright

IR DAUG KITŲ!
LENGVI

IŠMOKĖJIMAI

mu- 
kad

$25.00
35.00
45.00
65 00

$5 įmokėti ir $5 į mėnesį 
CABLE PIANO CO. 
301 So. Wabash Avė.
PARSIDUODA Stark up-right 

.pianas kaip naujas už $25.00. 3428 
W. 62nd Place.

Automobiles

STUDEBAKER SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Studebaker sedaną. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventėmis; ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas. balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas, 4 ratų 
bfrėkiai. Karas yra kaip naujas. Pir
mas $3 25 paims jį. Atsišaukite nedė
lioj, 2238 North Savvyer Avė. Ist flat.

HUPMOBILE STRAIGHT 8 vėliau
sio modelio sedanas. Moteris turi par
duoti. - Išvažiuotas tik kelis tūkstančius 
mylių. Karas yra geriausiame stovyje ir 
sunku jį atskirti nuo naujo. Negaliu 
pati karo draivinti ir paaukosiu jį tik
tai už $325. 2538 North California 
Avė., Ist flat.

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Packard, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. Tai yra gražiausias ir 
ekonomiškiausias karas, kokį aš turėjau. 
Jis padaro 18 iki 20 mylių su galionu 
gasolino, tūkstantį mylių su vienu pri- 
pilimu aliejaus. Turi 5 originalius vi
siškai naujus tairus, 4 ratų brėkius. 
Lorain spot iight, snubers, gražų už
baigimą. geriausį mohair išmušimą ir ge- 
riausį tykų motorą. Jis kainavo man 
virš $4,200. Priimsiu tik $450, nes 
man reikia pinigų, 2231 North Kedzie 
Avė., Ist flat. Atsišaukite hedėlioj.

GYVENIMO PROGA
BUICK MASTER 6 vėliausio mo

delio sedaną, mano pirktą mažiau kaip 
9 mėnesiai atgal, paaukosiu tiktai už 
$300, nes turiu sukelti pinigus užmo
kėti morgičius ant mano namo. Aš mo
kėjau $1,900 už jį. Karas yra kaip 
naujas ir reikia pamatyti, kad jį įvertin
ti. r" “ ; • ■■■•" —
North Spaulding Avė., 2nd flat.

PAIEŠKAU 4 pusbrolių —\ Pranciš- 
ko, Antaųo. Petro ir Vincento Šimkiu- 
kų. Paeina iš Lietuvos iš Šimėnų kai
mo. Skaudvilės parapijos. Prašau at
sišaukti , arba kas žinote. malonėkite 
pranešti.

BARBORA Š1MKAITĖ 
po vyru Adomaitienė

3219 S. Limo St., Chicago, III.

PAIEŠKAU gyvenimui draugės, turi 
būt gerai pasiturinti finansiškai. Aš 
esu jaunas vaikinas, inteligentas, bai
giu savo profesiją. Kurios žingeidau- 
jat apie prakilnesnį ir žmoniškesnį gy
venimą, malonėkit rašyt: su pirmu laiš
ku prisiųskit savo paveikslą, — rei
kale bus grąžintas.

S. W. JOHNIS M. D.
6249 S. Crawford Avė., Chicago, III.

-------- O--------

PAIEŠKAU 2 pusbrolių — Juozapo 
ir Kazimiero Kairių, iš Lietuvos paeina 
iš pat Pastulgų. Prašau atsišaukti. Gir
dėjau, kad gyvena Joliete, arba kas juos 
žinote, malonėkite pranešti.

BARBORA ŠIMKAITĖ 
po vyru Adomaitienė

3219 S. Lime St,, Chicago, III.
--------o--------

PAIEŠKAU Jurgio ir Juozo Klei
zų. Atvažiavome kartu iš Liverpool 
1911 metais; jie liko Montreal, Ka
nadoj, o aš atvažiavau į Clevelandą. 
Karolis Dalinkevičius, 1832 South 
Wabash Avė., Chicago, III.

Partners Wanted
________Pusininkų Reikia
REIKALAUJU partnerio^! medžio 

išdirbystės biznį; pinigų įnešti rei
kės pagal išgalės. Atsišaukite į 
Naujienas, Box 1237,

Situation Wanted 
Darbo Toftlto

IEŠKAU darbo ant farmos, nežiu- 
rint kiek toli; esu jaunas vyras ir mc’ 
chanikas, turiu gerus paliudijimus; su
lig šios baisios bedarbes, dirbsiu už pi
giausia mokesti.

S. STUBRAUSKAS, 
2345 S. Leavitt St., 

Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. Atsišaukit 
Mrs. M. Grish, 6515 S. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723.

Furniture & Fixturen
______ Rakandai-įtaisai

PARDAVIMUI kietų anglių šildo
mas pečius, ^beveik kaip naujas. Pi
giai. 6956 S. Artesian Avė. Telefonas 
Hemlock 7390.

--------o--------

PARDAVIMUI gasinis pečius ir kie
tų anglių pečius. Turiu parduoti, nes 
išvažiuoju. Labai pigiai. 3139 South 
Emerald Avė., 3 front. Victory 3488.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų, 

su visais parankumais. 2154 W. 23 St. 
Tel. Roosevek 8128.

RENDON moderniškas šildomas ir 
šviesus kambarys, vienam ar dviem vy
ram. Gera transportacija. M. Wens- 
lovas, 10741 Lafayette St., T<1. Pull- 
man 1088, 2nd flocr.

PASIRENDUOJA kambarys dcl vy
rų. 4601 So. Washtenaw Avė., 2nd fl. 
užpakalyje.

FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran- 
kumai. Kainos nuo $2.50 į savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577

KAMBARYS ant rendos dėl vieno ar 
2 žmonių, su visais patogumais. 6729 
S. Campbell Avė. Grovehill 3263.

KAMBARYS dėl vaikino, merginos 
ar dėl ženotos poros, su visais paran- 
kumais, gera transportacija.' 3936 So. 
Campbell Avė., 2, lubos.

PASIRENDUOJA ruimas garu ap
šildomas.

3243 Emerald Avė.,# 2ros lubos

KAMBARYS dėl vaikino, graži 
vieta, tik du šeimynoje; gali nau
dotis ir garažu. 7042 S. Campbell 
Avė.

■■■ ............■■ .1. .1*—I. , . . ... ..... y
RENDON kambarys dėl vienos 

ypatos, šviesus ir moderniškas. At
sišaukite ant pirmų lubų. 4234 So. 
Maplevvood Avė.

PASIRENDUOJA ruimas vaiki
nui, garu šildomas, su visais pa
rankumais. 3415 S. Emerald Avė., 2 
lubos.

IŠSIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys, šiltu vanc^niu apšildomas; 
maudyne, telefonas ir visi paranku- 
mai. K. Dagis, 2957 W. 63rd St. 
Tel. Republic 9649.

Farms For Sale
, • lakiai Pardavimui^^ ^

PARDAVIMUI 4 7 akrų farma, lygi 
žemė, 15 mylių nuo Ehbron, Ind. 5 
kambarių namas, barnė ne taip gera. 5 
geros melžiamos karvės, 1 bulius. 3 
veršiukai, 6 geri arkliai, 4 2 kiaulės, 75 
vištos, 40 akrų gerų komų, visos maši
nos ir padargai. Taipgi miškas. Tu
ri būti parduota iš priežasties senatvės. 
$6.900. Jmokėti $4,000. Rašykite 
laišką Brown, Shoe Store, 4 728 Olcot 
Avė., East Chicago, Ind.

, -------O------ -

For Rent
RENDOS $12 — $14, 4 kamba

riai, elektra, maudynė,/ toiletas, — de
koruoti. 1836-38 S. Halsted St., Agen
tas 2 augštę.

PASIRENDUOJA šviesus. patogus 6 
kambarių flatas, pečiais šildomas, mūri
niame name, arti gatvekarių. $35. 4604 
S. Francisco Avė.

PASIRENDUOJA 4 kambarių fla
tas, yra gasas, elektra, porčiai; kampi
nis namas. Renda $17. 1125 W. 
3 1 st St.

PASIRENDUOJA flatas ir ofisas, 
tinkantis dėl profesionalo žmogaus — 
daktaro arba advokato, nes šioj kolio- 
nijoj yra pageidaujama lietuvių dakta
rų ir advokatų. Šioj apielinkej gyve
na virš 200 lietuvių šeimynų, o nė vie
no lietuvio daktaro, ar advokato nesi
randa. Flatas yra pagal šios gadynės, 
karštu vandeniu šildomas.

3234 W. 111 St.,

Tel. Beverly 6659

RENDON 4 kambarių flatas, yra 
maudynė, nauji apdaryti porčiai, 3632 
So. Lowe Avė. ir 5 kambarių frontinis 
flatas, antros lubos su visais paranku- 
mais: porčiai, aukštas, renda pigi.

2901 So. Wallace St.

ANT rendos 4 kambariai. Vanos' 
ir visi įtaisymai; rendos $17. J. 
Norgel, 3341 S. Irving Avė.

RENDON 4 kambarių flatas, mo
derniškas. 4430 So. Mozart St.

Business Cbances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne ir aiskrimi- 
ne. Taipgi parduosiu troką 2 tonų, 
su express body. Jai kas nori, par
duosiu su namu. 2900 W. 40 St.

PARDAVIMUI groserne ir minkš
tų gėrimų užeiga, parsiduoda pigiai dėl j 
svarbių priežasčių. Biznis geras, prie 
dirbtuvių. 3253 S. Normai Avė.

PARDAVIMUI barbernė pigiai, ren
da su pagyvenimu $35, lietuvių apie- 
linkė, ant biznio gatvės, 3 krėslai.

3 262 S. Morgan St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, pi
giai. Kreipkitės “Lietuva”, Box 87, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai groserne ir bu- 
černė — senai apgyventa apielinkė. Kam 
reikalingas tokis biznis meldžiu pamaty
ti. Priežastis pardavimui važiuoju Lie
tuvon, 1308 So. 49 Aye., Cicero, III.

BARBERNĖ pardavimui, 2 krėslų. 
Išdirbtai biznis. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 2209 W. 23 PI.

DELICATESSEN, maisto krautuvė, 
kepyklos produktų, gyvame biznio blo
ke, arti elevatoriaus stoties ir katalikų 
ir viešųjų mokyklų, pačiame viduryje 
gyviausio hotelių, kitchenette .ir room- 
ing house distrikto Nortb Sidėje. Paste
bėtina, senai išdirbta vieta. Renda tik 
$90, garu šildoma, su gražiu 4 kamba
rių flatu ir maudyne. Turi būti par
duota greitai, kad sutvarkyti reikalus. 
Moderniški fixturiai ir didelis naujas 
stakas. Reta proga sugabiam žmogui 
pasidaryti daugiau negu pragyvenimui. 
$1,800 nupirks viską. Verta dvigu
bai tiek. Atsišaukite tuojaus į sankrovą.

1257 Loyola Avė.
Vi bloko į vakarus nuo Sheridan 

Road ir Loyola elevatoriaus stoties, 2 
blokai j šiaurę nuo Devon Avė.

GERA delicatessen ir groserne 
parsiduoda pigiai, gera vieta. Trys 
kambariai pagyvenimui. 7156 So. 
Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, gerai įrengta, parsiduoda pi
giai. 5630 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai ir 
greitai kendžių, cigarų ir notions 
Storas; forničiai Storo ir 4 kamba
rių flat e. 522 W. 3 Ist St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda Meat Market vertės 

$1200.00, parduosiu už $<350.00.
1941 W. 47 St.

Farms For Šatė
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų,, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. Kreip
kitės ypatiškai, rašykite arba telęfo- 
nuokite.

A. GRIGAS 8 CO.
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

„ . RUIMAS ant rendos prie hiažos
Meldžiu atsišaukti nedėlioj, 3837 šeimyhos. 3348 S. Ix>we Avė., 2ju- 

- • Jdob. I ‘ Ji

80 AKERIŲ farma, gera žemė, 
geros triobos, 2 akeriai sodno 2’/i 
nuo miesto, cash $6500. Pusę įmo
kėti, likusius išmokėti per 10 me
tų. Arba mainysiu į Chicagos pra- 
pertę. 2252 W. Ainslie St.

PARDAVIMUI gera 80 akrų farma. 
Plemeth, Ind. 7 kambarių namas, gera 
barnė, daug šieno, 100 vištų, 3 melžia
mos karvės, 1 telyčia, 1 geras arklys, 25 
akrai kornų, 5 akrai alfalfa, 15 akrų 
dobilų, visos mašinos ir padargai. Taip
gi miškas. $7,000. Del platesnių žinių 
rašykite Thomas Grandys, 4 906 
Magoune Avė., East Chicago, Ind.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
prapertės. , Turiu 3 farmas Michigan 
valstijoj. Dvi yra ant Little Manestec 
River. Tinkama vieta dėl resortų. Dvi 
po 80 akerių ir viena 148 akerių.

5926 So. Elizabeth St., 2 front 
JOE KAIRIS,

Farmeris, busiu iki 20-tos October

83 AKRŲ farma ant Highvvay 
120, 2 mailės į vakarus nuo Union 
Grove. Parduosiu arba mainysiu j 
Biznį Chicago j arba Waukegane. 16 
karvių, 3 arkliai ir visa farmos ma
šinerija. Kreipkitės pas savininkų. 
Peter Karpis, R. 1, Box 5, Kanses- 
ville, Wisą

Exchange—Mainai

BARGENAS. Išsimaino du lotai, 62 
pėdų frontas, randasi gražioje vietoje 
Beverly Hills. Improvementai sudėti. I 
mainus priimsiu 2 flatų ar bungalovv. 
Savininkas 1 lubos.

444 5 So. Campbell Avė.

MAINYSIU bizniavę namų afit 
ūkės Lietuvoj, kad butų aplink Pa
nevėžį, no mažiau kaip pusė arija 
čiela ūkė. Namas randasi Bridge- 
porte. 3514 S. Emerald Avė., Chi
cago.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimo!

Sa/utgrisLusia vieta pini
gams tai nuosavas na

mas. Pirk dabar
Naujas kampinis namas, 2 po 4, 2 

po 3 kamb. ir 2 karų garažas. Ran
dasi arti Marųuette Park. Savininkas 
priverstas pigiai parduoti arba mainys į 
jūsų seną nedidelį namą.

6 kamb. medinė bungalow ant muro 
pamato, apšildoma, garažas, lotas 30x- 
125 ir kiti moderniški įrengmiai. Pi
giai parduodam arba mainysime į lotą, 
biznį arba automobilių.

2 flatai, po 6 kamb., apšildomas, ga
ražas ir kiti moderniški įrengimai. Ran
dasi ant 66 ir Artesian Avė. Pigiai par
duodam arba mainysime į jūsų seną 
namą.

2 flatai po 6 kamb., apšildomas. 
Randasi arti vienuolyno. Mainysime į 
biznio namą su bučernę.

Taipgi turime keletą gerų bargenų 
pirkimui arba mainymui į Tamstų seną 
namą arba lotus. Kreipkitės pas

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS).

2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

2 FLATŲ mūrinis namas ant 63 
gatvės, štoras ir 4 kambariai apačioj ir 
5 kambariai viršuj, 2 karų mūrinis ga
ražas. Turi būt parduota šią savaitę 
už pirmą pasiūlymą. 2750 W. 63rd 
St., 2 lubos.

NAUJAS murini; namas’, 5 kamba
rių, miegamieji porčiai, ąžuolu trimuo- 
tas, karštu vandeniu šildomas. Atdara 
vakarais iki 8:30 vai. 59tb Court ir 
34 gatvė, Cicero,

ANT PARDAVIMO ar mainymui 
gražus medinis 2 flatų namas, 7-8 
kambariai, furnasu ir štymu apšildomi. 
Parduosiu pigiai. $2000 inmokėt, liku
sius po $50 į mėnesį ir procentus, arba 
priimsiu mažą farmukę kaipo pirmą mo
kestį. Jeigu j mėnesį $117. Savininkas.

63 38 So. Peoria St.

BARGENAS.
Parsiduoda bizniavas muro namas ir 

penkių kambarių flatas. 3 miegami 
kambariai, randasi geroj vietoj, dėl bile 
kokio biznio.

44 So. Western A ve. 
Savininkas

444 5 So. Campbell Avė.
ant 1 lubų

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

NEPAPRASTA PROGA
2 flatų mūrinis, 5 ir 6 kambarių. 2 

furnasu. ąžuolo grindys ir trimavimas. 
Kaina $8,900. Jokis tinkamas pasiu- 
limas u^btts atmestas.

3317 Beach Avė.
(arti Kedzie ir North Avė.) 

Atdara nedėlioj nuo 2 iki 6 p. m.

MŪRINIS namas ’šu plytų ga- 
ražium, bučernė ir groserne. Norim 
mainyti ant mažesnio namo; geros 
išlygos. Phone Yards 6721.


